
Správa pohledávek
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Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Pojistné smlouvyPojistné krytí 63 Hlášení výpočet pojistného 4 Pojistné události 5 Novinky a publikace 29

Upozornění a požadavky k vyřízení
Zde je možné zobrazit upozornění a požadavky k vyřízení, které jste zvolili v nastavení. Můžete je filtrovat dle kategorií.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
GLOBEX - 738975

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Datum vytvoření
05/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT LTD - 588432

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Strana   1 1(1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Rating Odběratele Finanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Aktuální Odběratelé

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5.006.000 (EUR)

Limity Nezaplacení

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.25.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
28/09/2020 a 28/10/2020

Oznámit případ

ID Odběratele
7383975

Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Live

Atradius Atrium
Manuál pro uživatele

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.
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Kapitola 1 - Atradius Atrium

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Úvod
Atradius Atrium je online portál, který umožňuje kompletní správu pojistné smlouvy na jednom místě, analýzu portfolia 
odběratelů, ale také přístup k našim publikacím, online systému Atradius Insights a dalším informacím ohledně pojištění 
pohledávek a řízení kreditního rizika. Zejména zde ale můžete zadat žádost o pojistné krytí nebo oznámit nezaplacení 
pojištěného Odběratele, tedy klíčové úkony pro správu pojistné smlouvy. Systém nabízí vždy intuitivní a snadné ovládání.

Po zabezpečeném přihlášení máte okamžitý přehled o pojištěném portfoliu Odběratelů. V levé části je vždy zobrazena lišta 
s hlavními položkami menu, nahoře pak černý panel s vyhledáním Odběratele a správou uživatelského účtu. 

Menu v levé část stránky
V levé části stránky je možné zvolit šest základních možností.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.
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Správa pohledávek Základní obrazovka pro správu portfolia, kde naleznete souhrnné údaje o Limitech, nerozhodnutých 
 žádostech, Nezaplaceních, možnost exportovat nebo také filtrovat data dle pojistné smlouvy, pokud 
 máte přístup na více smluv.  

Pojistné smlouvy  V této části najdete veškeré smlouvy nebo skupiny smluv, na které je pro daného uživatele povolen 
 přístup. Lze vygenerovat textaci smlouvy, zaregistrovat hlášení pro výpočet pojistného nebo zobrazit 
 jednotlivé faktury. 

Limity Zde jsou k dispozici aktuální Limity i nerozhodnuté žádosti, včetně částek a podmínek či omezení krytí. 
 Zde je možné žádat o nové Limity nebo upravovat stávající, či Limity rušit. 

Nezaplacení Tato stránka obsahuje data o případech Nezaplacení, včetně částek oznámených, vymožených, 
 vyplacených plnění atd. Je zde také možné přidat doplňující informace k aktuálním případům. 

Upozornění a  Na této stránce jsou zobrazena veškerá upozornění či požadavky rozdělené do pěti kategorií, včetně
požadavky k vyřízení  krátkého shrnutí a barevného rozlišení, což umožňuje snadnou orientaci. Nastavení této části lze 
 individuálně upravit pro každý účet uživatele. 

Hromadné nahrání  V poslední sekci lze provádět hromadné akce týkající se Limitů nebo Nezaplacení. Také zde můžete 
a export dat nalézt a stáhnout vyexportované seznamy. 

Pro další informace viz Kapitola 9 - Import a Export souborů 

Pro další informace viz Kapitola 2 - Správa pohledávek 

Pro další informace viz Kapitola 7 - Pojistné smlouvy 

Pro další informace viz Kapitola 5 - Zobrazení Limitů

Pro další informace viz Kapitola 6 - Zobrazení Nezaplacení 

Pro další informace viz Kapitola 8 - Upozornění a požadavky k vyřízení 
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Také jsou zde zobrazeny odkazy na Informace pro dodavatele (Supplier Information), Kodex zákaznických služeb (Customer 
Service Charter) a Právní zabezpečení (Legal and security), kde jsou také Podmínky užití online služeb nebo informace o cookies, 
nebo Kontaktní údaje pro jednotlivé pobočky Atradius.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Videotéka (Video Library)
Ve videotéce můžete nalézt užitečné videa, které vám pomohou s orientací v systému a základními operacemi pomocí názorných 
ukázek, které jsou dostupné v anglickém jazyce.

Na levé liště jsou také umístěny odkazy na další služby Atradius jako jsou Atradius Insights, Collect@Net a API Store.

Buyer Overview

Detaily Odběratele
Zjistěte, jaké informace můžete získat, 
jakmile si vyhledáte Odběratele.

Limity

Limity
Zjistěte, jak můžete požádat o nové 
pojistné krytí nebo měnit stávající.

Videotéka
Je možné zhlédnout videa s popisem některých funkcionalit. Vyberte prosím ze seznamu vpravo.

Vyhledání Odběratele
Zjistěte, jak vyhledat a případně vytvořit nového Odběratele.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.
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Vyhledání Odběratele Pro jakoukoli akci je potřeba nejprve vyhledat Odběratele. Nejjednodušší je použít přímo pole 
 Vyhledávání odběratele v černé horní liště. Po kliknutí můžete vybrat, zda vyhledávat pouze v seznamu 
 již aktivních Odběratelů nebo i mimo tento soubor. Po vyhledání lze zobrazit informace o Odběrateli, 
 Limity či oznámené případy Nezaplacení. 

Nastavení účtu Zde je možné měnit nastavení účtu uživatele, jako jsou přihlašovací údaje, výchozí nastavení pro 
 systém Atrium, parametry pro export dat nebo pro upozornění a požadavky. 

Pro další informace viz Kapitola 3 - Vyhledání Odběratele

Pro další informace viz Kapitola 10 - Nastavení účtu

Pro další informace viz Kapitola 4 - Detaily Odběratele

Horní lišta 
Na černé horní liště jsou umístěny dva důležité prvky. 

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Důležitá upozornění 
Pokud Atradius zveřejní nějaké sdělení, na horní liště se objeví příslušná notifikace ve zvoleném jazyce uživatele. Může jít 
o důležitá sdělení týkající se aktualizací či odstávek systému, lokální novinky, tipy či jiná upozornění. Po přečtení je možné 
notifikaci zavřít kliknutím vpravo nahoře.

Je k dispozici nové úvodní video
Pokud máte zájem o informace ohledně portálu Atradius, toto úvodní video shrnuje jeho základní 
dostupné funkcionality. Pokud nechcete sledovat se zvukem, je možné kdykoli zapnout/vypnout titulky 
stisknutím tlačítka 'CC' v přehrávači.

Spustit úvodní video
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Kapitola 2 - Správa pohledávek

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Přehled 
Po přihlášení do Atradius Atrium je zobrazena jak domovská stránka “Správa pohledávek“ (Credit Management). Zde naleznete 
veškeré základní informace a přehledy o pojištěném portfolio Odběratelů, zejména o aktuálních “Limitech“ (Credit Limits), 
žádostech či oznámených případech “Nezaplacení“ (Non-payments). Tyto informace mohou být zobrazeny pro celé portfolio, 
jednu pojistnou smlouvu nebo skupinu smluv a je možné následně rozkliknout jednotlivé volby pro získání podrobnějších 
informací.

Pojistnou smlouvu je možné zvolit prostřednictvím tlačítka “Změnit výběr“ (Change selection) v horní části obrazovky.
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Kliknutím na “Změnit výběr” (Change selection) můžete změnit výchozí nastavení. Do vyhledávacího pole stačí napsat název 
nebo číslo smlouvy pro rychlé vyhledání smlouvy nebo Skupiny smluv. Je také možné využít zaškrtávací pole pro filtrování. 
Po provedení výběru se vrátíte na původní stránku.

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Tam potom uvidíte vybranou pojistnou smlouvu či skupinu smluv. Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Live

Po návratu na stránku “Správa pohledávek“ (Credit management) se dle zvolené smlouvy aktualizují také přehledy “Limitů“ 
(Credit Limits) a “Nezaplacení“ (Non – payments).
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Ve spodní části panelu jsou pak tři možnosti na výběr:

Zobrazit všechny Limity (View all limits) Kliknutím se dostanete do seznamu Limitů.

Exportovat Limity (Export all limits)  Tento odkaz umožní stáhnout seznam pojištěných odběratelů v souboru MS EXCEL

Analyzovat trendy (Analyse trends)  Tato volba zobrazí stránku “Credit Limits dashboard“ v Atradius Insights.

Měna (Currency) 
Veškeré částky je možné zobrazit v měně dle vašeho výběru, nezávisle na měně pojistné smlouvy. Pro případný výpočet 
pojistného krytí je ale vždy určující měna pojistné smlouvy.

Limity

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Afghani (AFA)

Argentinian Peso (ARS)

Australian Dollar (AUD)

Azerbaijani New Manat

(AZN)

Baht (THB)

Limity (Credit limits) 
Levá strana panelu ukazuje “Celkový počet schválených Limitů“(Total active) a “Nerozhodnuté Žádosti o Limit“ (Pending 
decisions) pro vybranou pojistnou smlouvu nebo skupinu. Na pravé straně pak je zobrazena “Celková částka schválených Limitů“ 
(Total active amount) a kolik ještě zbývá do vyčerpání částky Maximální výše součtu Limitů určené pojistnou smlouvou 
(Available policy cover). Počet Limitů i Žádostí lze rozkliknout pro podrobné informace.

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.
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Ve spodní části panelu pak najdete tři odkazy:

Zobrazit vše (View all cases)  Tento odkaz směřuje na stránku, kde je možné prohlédnout všechny oznámené případy

Exportovat případy (Export all cases)  Tento odkaz umožní stáhnout seznam oznámených případů v souboru MS EXCEL

Analyzovat trendy (Analyse trends) Tato volba zobrazí stránku “Policy results dashboard“ v Atradius Insights

Nezaplacení (Non-payments)  
Levá strana panelu ukazuje “Celkový počet otevřených případů“ (Total open) a take “Částečně uložené případy“ (Partially 
saved cases), obě hodnoty lze opět rozkliknout pro detailní informace. Na pravé straně je pak zobrazena “Celková ozámená 
částka“ (Debt filled), kolik z této částky bylo “ Vymoženo“ (Collections) a “Čistá ztráta“, tedy zůstatek pohledávek neuhrazených 
Odběrateli ani nevyplacených ze strany Atradius jako pojistné plnění (Net position).

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.



1 2Atradius Atrium Manuál pro uživatele Obsah

Kapitola 3 - Vyhledání Odběratele

Přehled 
Protože v Atradius Atrium je Odběratel základním prvkem celé aplikace, formulář pro „Vyhledání Odběratele“ (Buyer search) 
je umístěn hned na horní černé liště, vpravo nahoře vedle uživatelského jména. Pro zadání žádosti o pojistné krytí nebo 
zaregistrování nezaplacení je nutné nejprve identifikovat správného Odběratele.

Aktuální Odběratelé (My buyers) 
Aktuální Odběratele je možné vyhledat následujícími způsoby: 

“ID Odběratele“ (Atradius ID) a “Vaše reference” (Customer reference) 
Nejjednodušší je zadat pro vyhledání ID Odběratele nebo reference, která byla předtím k Odběrateli uložena. 

Prohledat Odběratele

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Vyhledání Odběratele

ID Odběratele Vaše reference Název Odběratele Hledat

Pokud jste již s Odběratelem obchodovali a prověřovali ho, je možné ho rychle vyhledat s využitím Atradius ID Odběratele, Vaší reference nebo Názvu Odběratele.

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Vyhledání Odběratele

ID Odběratele Vaše reference Název Odběratele Hledat7389753

Prohledat Odběratele
Pokud jste již s Odběratelem obchodovali a prověřovali ho, je možné ho rychle vyhledat s využitím Atradius ID Odběratele, Vaší reference nebo Názvu Odběratele.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Vyhledání Odběratele Uživatel

Informace pro dodavatele
Kodex zákaznických služeb
Právní zabezpečení

Copyright © 2020 Atradius
Všechna práva vyhrazena

Insights

API Store

Collect@Net

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Aktuálních Odběratelů” (My buyers), což je výchozí nastavení, nebo “Nových Odběratelů” (New buyers), tedy těch, na které nebyl 
prověřován Limit nebo registrováno Nezaplacení. 

Po kliknutí na tlačítko “Hledat” (Search) se automaticky zobrazí detail nalezeného Odběratele. Uvidíte tak ihned aktuálně platný 
Limit, případně registrované Nezaplacení.
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Zvolením možnosti ”Zpět na výsledky vyhledávání” (Back to search results) se vrátíte na úvodní stranu a můžete vyhledat 
dalšího Odběratele.

Rating Odběratele Finanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Aktuální Odběratelé

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5.006.000 (EUR)

Limity Nezaplacení

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.25.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
28/09/2020 a 28/10/2020

Oznámit případ

ID Odběratele
7383975

Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Live

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Vyhledání Odběratele

ID Odběratele Vaše reference Název Odběratele Hledat

Prohledat Odběratele

7389753

Pokud jste již s Odběratelem obchodovali a prověřovali ho, je možné ho rychle vyhledat s využitím ID Odběratele, Vaší reference nebo Názvu Odběratele.

Relevance (vysoká-nízká)Seřadit podle

ID Odběratele Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Název Odběratele
GLOBEX S.A.R.L.

Obor podnikání
Joinery installation

Adresa
MERIT 362, ANDORRA LA VELLA,
Andorra, AD5000

Vyhledáno 1 výsledků pro: ‘7883975’

7383975
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Název Odběratele (Buyer name) 
Atradius Atrium má funkci chytrého vyhledávání. To znamená, že při vyhledávání podle názvu jsou zobrazeny i položky s 
částečnou shodou. Pokud je nalezen pouze jeden vyhovující Odběratel, jsou jeho detaily zobrazeny automaticky. 

Pro výběr Odběratele při nalezení více možností je třeba kliknout na ID Odběratele (Atradius ID) nebo jeho název (Buyer name), 
které jsou zvýrazněny modrou barvou.

7383975

Vyhledáno 2 výsledků pro: ‘Globex’

GLOBEX S.A.R.L.

9985030 426080855 40843311

Buyer name
Mfg of aircraft and spacecraft WATERSIDE 34, LES ESCALDES,

Andorra, AD700
GLOBEX S.A.

Relevance (vysoká-nízká)Seřadit podle

ID Odběratele Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Název Odběratele Obor podnikání
Joinery installation

Adresa
MERIT 362, ANDORRA LA VELLA,
Andorra, AD5000

ID Odběratele Registrace DIČ (VAT)

Obor podnikání Adresa

Strana   1 1(1 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Noví Odběratelé (New buyers) 
V této části je možné vyhledávat Odběratele, kteří zatím nebyli prověřeni.

Nemůžete najít to, co jste hledali?
Pokud jste s tímto Odběratelem dosud neobchodovali, možná bude nutné Vyhledat nového Odběratele

Žádný výsledek pro: ‘78839733’

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Vyhledání Odběratele

ID Odběratele Vaše reference Název Odběratele Hledat7389753

V takovém případě systém prohledává kompletní databázi Atradius a je tedy vhodně nastavit příslušné filtry tak, aby se zvýšila 
pravděpodobnost nalezení správné protistrany.
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Stát (Country) 
Vždy je nutné vybrat stát pro vyhledávání. Pokud máte nastaven výchozí stát v účtu uživatele, bude zde vyplněn.

Po zvolení státu můžete vyhledávat buď podle identifikátoru (Search by identifier) nebo podle detailů Odběratele (Search by 
buyer details).

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Stát

Vyberte prosím stát

Americká Samoa

Andorra

Anguilla

Antartica

Anitgua a Barbuda

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Stát

Andorra

Typ identifikátoru

ID Odběratele

Hodnota identifikátoru

Vyhledat podle identifikátoru

Název Odběratele

Adresa

Město

Vyhledat podle detaily odběratele

PSČ (ZIP)

Hledat

Hledat
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Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Stát

Andorra

Typ identifikátoru

ID Odběratele

Vyhledat podle identifikátoru

Název Odběratele

Adresa

Město

Vyhledat podle detaily odběratele

PSČ (ZIP)

Hledat

Hledat

Registrace

DIČ (VAT)

ID Odběratele

Vyhledat podle identifikátoru (Search by identifier)
Pokud máte k dispozici ID Odběratele (Atradius ID), registrační číslo (Company Registration Number) nebo DIČ (VAT Number) 
je to nejrychlejší způsob nalezení správného Odběratele.

Pokud je nalezen pouze jeden vyhovující Odběratel, jsou jeho detaily zobrazeny automaticky. 

Vyhledat podle detail Odběratele (Search by buyer details) 
Pokud výše uvedený identifikátor neznáte, můžete zkusit vyhledat Odběratele jen na základě názvu či adresy.

Aktuální Odběratelé Noví Odběratelé

Stát

Andorra

Typ identifikátoru

ID Odběratele

Hodnota identifikátoru

Vyhledat podle identifikátoru

Název Odběratele

Adresa

Město

Vyhledat podle detaily odběratele

PSČ (ZIP)

Hledat

Hledat
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Vytvoření nového Odběratele 
Pokud se nepodaří nalézt potřebného Odběratele pomocí vyhledávácího formuláře, je třeba ho vytvořit. To lze učinit 
prostřednictvím odkazu “klikněte zde pro vytvoření Odběratele” (click here to create a new buyer) ve spodní části vyhledávací 
obrazovky.

ID Odběratele
7433991

Registrace
43442903

DIČ (VAT)
--

Název Odběratele Obor podnikání
--

Adresa
6966 LAFAYETTE SPRING, AD200,
ENCAMP LES BONS, Andorra

Vyhledáno 4 výsledků pro: “Andorra’, ‘Globex’

GLOBEX BINE SC S L

77355922 83296713 --

-- 90, CAMI DE L’ESTANCY DE IA NOU, 
AD700, ESCALES-ENGORDANY, Andorra

INTERNATIONAL GLOBEX 
CONSOR SC L

32658772 1143944 --

Wholesale other non-agri machinery 73, CG-6, AD6000, SANT JULIA DE 
LORIA, BIXESSARRI, Andorra

GLOBEX AIXAS S L

Relevance (vysoká-nízká)Seřadit podle

ID Odběratele Registrace DIČ (VAT)

Název Odběratele Obor podnikání Adresa

ID Odběratele Registrace DIČ (VAT)

Název Odběratele Obor podnikání Adresa

ID Odběratele Registrace DIČ (VAT)

Po zadání dostupných informací a stisknutí tlačítka ”Hledat” (Search) se zobrazí výsledky. Pro výběr Odběratele při nalezení více 
možností je třeba kliknout na ID Odběratele (Atradius ID) nebo jeho název (Buyer name), které jsou zvýrazněny modrou barvou. 

Nemůžete najít to, co jste hledali?
Pokud jste nenalezli Odběratele, klikněte zde pro vytvoření Odběratele

Žádný výsledek pro: ‘78839377’
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Detaily nového Odběratele (New buyer details)  
Pro tvorbu nového Odběratele je třeba vyplnit základní údaje jako např. právní forma, adresa, kontakt, které použijeme pro 
identifikaci a prověření bonity.

Detaily nového Odběratele

Vytvořit nového Odběratele
Pokud jste nenalezli Odběratele, je možné ho vytvořit s využitím formuláře níže. Pokud nechcete vytvořit Odběratele, 
klikněte na tlačítko Zrušit pro návrat.

Stát *

Andorra Nesprávný stát? Znovu vyhledat

Právní forma *

Vytvořit Zrušit

* Povinná pole

Vyberte právní formu

Název *

GLOBEX

Adresa *

MERIT 362

Město *

Telefonní číslo

Email

Internetové stránky

Region

PSČ (ZIP)

DIČ (VAT)

13624376

Registrace
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Po dokončení procesu budete přesměrováni na obrazovku “Detaily Odběratele” (Buyer details), následně je možné zvolit 
příslušnou smlouvu a např. požádat o pojistné krytí.

Odběratel vytvořen
Odběratel byl úspěšně vytvořen s ID 98874331

Rating Odběratele Finanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Aktuální Odběratelé

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5.006.000 (EUR)

ID Odběratele Registrace DIČ (VAT)

9%

98874331 -- 13624376

Live

Po vyplnění všech potřebných informací je třeba kliknout na tlačítko “Vytvořit” (Create). V tlačítku je pak zobrazena animace 
probíhající tvorby Odběratele. 

Vytvořit Zrušit
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Byl nalezen odpovídající Odběratel
V databázi byl nalezen Odběratel s odpovídajícími detaily. Pokud odpovídá požadavku, klikněte na Použít Odběratele pro zobrazení detailů. 
Pokud se nejedná o správného Odběratele klikněte na Upravit detaily a můžete zkusit znovu.

ID Odběratele
---

Název Odběratele

DIČ (VAT) Registrace
---

Adresa Právní forma

Obor podnikání
---

Datum založení
---

Počet zaměstnanců
---

Status
---

Detaily nového Odběratele

Telefonní číslo
---

Internetové stránky
---

Email
---

Upravit detaily

ID Odběratele
7383975

Název Odběratele

DIČ (VAT) Registrace
330774221

Adresa Právní forma

Obor podnikání
Joinery installation

Datum založení
23/10/1056

Počet zaměstnanců
337

Status
Trading

Porovnávám údaje o Odběrateli

Telefonní číslo
0987 654321

Internetové stránky
www.globex.ad

Email
support@globex.ad

Použít Odběratele

GLOBEX GLOBEX S.A.R.L.

700091127 700091127

ANDORRA LA VELLA, Andorra,
AD566

MERIT 362, ANDORRA LA VELLA, 
Andorra, AD5000

Private limited liability company LTD Private limited liability company LTD

Nalezení odpovídajícího Odběratele 
Po stisknutí tlačítka “Vytvořit” může systém nalézt odpovídajícího existujícího Odběratele. To se stane v případě, že nalezne 
shodu v některých zadaných údajích s již existujícím Odběratelem. Shodné položky jsou vždy zvýrazněny, aby bylo možné je 
snadno porovnat a vybrat jednu z následujících možností:

Upravit detaily Pokud se domníváte, že existující Odběratel není správný, je nutné upravit odpovídající identifikátory, 
(Amend details) aby mohl být vytvořen nový. To lze udělat tlačítkem “Upravit detaily“ (Amend details) 

Použít Odběratele Pokud nalezený odpovídající odběratel je ten, kterého potřebujete, jednoduše ho vyberete tlačítkem 
(Use this buyer) “Použít Odběratele“ (Use this buyer) a zobrazí se jeho kompletní detaily.



2 1Atradius Atrium Manuál pro uživatele Obsah

Kapitola 4 - Detaily Odběratele

Přehled 
Atrium poskytuje komplexní soubor informací o každém Odběrateli, který je již v databázi Atradius. Jde např. o registrační údaje, 
dostupnost finančních informací, schválené Limity či registrovaná Nezaplacení pro zvolené pojistné smlouvy. Odběratele lze 
najít pomocí vyhledávacího formuláře buď na základě identifikátorů typu registračního čísla nebo DIČ, či jen názvu a adresy. 
V seznamech Limitů, Žádostí o Limit, Nezaplacení nebo Upozornění lze také vždy jednoduše kliknout na ID Odběratele nebo 
název a dostat se tak na stránku s detaily Odběratele.

Po zvolení konkrétního Odběratele se zobrazí stránka rozdělená do několika částí, které pak nabízí další možnosti.
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Rating Odběratele Dokumenty o OdběrateliFinanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Detaily Odběratele

ID Odběratele

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

7383975
Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Dun & Bradstreet ID
7383975

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5,006,000 (EUR)

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
15/04/2020 a 15/04/2020

Oznámit případ

Částka dluhu přesahuje
15.000 (GBP)

Historické pojistné krytí - Pro tuto pojistnou smlouvu a Odběratele existuje 2 historických záznamů

Zobrazit dokument
Limit
100.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Zobrazit dokument
Limit
50.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Všechny pojistné smlouvy:  Pojistné krytí a nezaplacení - přehled

Částka
5.000 (EUR)

Zadáno
28/07/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Nezaplacení a Škodná událost

Zobrazit dokument

Částka
35.000 (GBP)

Zadáno
22/02/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Limit

Zobrazit dokument

Limity

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka
150.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Live
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Celkový přehled o Odběrateli 
Stránka s informacemi o Odběrateli je rozdělena na čtyři části.

Detaily Odběratele (Buyer details) 
Tato část nabízí základní identifikační údaje (jako jsou registrační číslo a DIČ) o Odběrateli a umožňuje tak ověřit správnost 
výběru.

Rating Odběratele Dokumenty o OdběrateliFinanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Detaily Odběratele

ID Odběratele

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

7383975
Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Dun & Bradstreet ID
7383975

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5,006,000 (EUR)

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
15/04/2020 a 15/04/2020

Oznámit případ

Částka dluhu přesahuje
15.000 (GBP)

Historické pojistné krytí - Pro tuto pojistnou smlouvu a Odběratele existuje 2 historických záznamů

Zobrazit dokument
Limit
100.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Zobrazit dokument
Limit
50.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Všechny pojistné smlouvy:  Pojistné krytí a nezaplacení - přehled

Částka
5.000 (EUR)

Zadáno
28/07/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Nezaplacení a Škodná událost

Zobrazit dokument

Částka
35.000 (GBP)

Zadáno
22/02/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Limit

Zobrazit dokument

Limity

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka
150.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Live

Kliknutím na “Ukázat více“ (Show more) se zobrazí další informace. Najdete zde např. “Datum založení“ (Foundation date), “Obor 
podnikání“ (Trade sector), “Právní formu“ (Legal type) a také kontaktní údaje.

Rating Odběratele Dokumenty o OdběrateliFinanční informaceDetaily Odběratele

ID Odběratele
7383975

Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Dun & Bradstreet ID
7383975

Sbalit

Datum založení
23/10/1956

Obor podnikání
Joinery installation

Status
Trading

Počet zaměstnanců
337

Právní forma
GmbH & CO KG

Název Odběratele
GLOBEX

Registrovaná adresa
MERIT 362, ANDORRA LA VELLA, 
Andorra, AD5000

Telefonní číslo
0987 654321

Email
---

Internetové stránky
www.globex.ad

Rating Odběratele (Buyer rating)  
Pokud byl Odběratel prověřen na dané pojistné smlouvě, uvidíte zde informace o Atradius ratingu Odběratele, včetně data 
poslední změny a zda došlo ke zlepšení (zelená šipka) či zhoršení (červená šipka) ratingu a také „Třídu ratingu“ (Class), která 
ukazuje, na základě jakých informací byl rating vypočten. 

Detaily Odběratele

Rating Odběratele
29/03/2020

Změna ratingu
17/03/2020bylo 37

Mateřská společnost
GLOBEX HOLDING LTD

Třída ratingu
2

Dokumenty o OdběrateliFinanční informaceRating Odběratele

34 3

Finanční informace (Financial information) 
V této sekci uvidíte datum poslední účetní závěrky, kterou má Atradius k dispozici, stejně tak jako její typ.

Detaily Odběratele

Poslední účetní závěrka
31/12/2018

Typ
Non-consolidated

Dokumenty o OdběrateliFinanční informaceRating Odběratele
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Dokument o Odběrateli (Buyer documents) 
Na této stránce jsou zobrazeny dokumenty, které jste případně poskytli při zadávání Žádosti o Limit, lze je filtrovat podle data 
pro snadnější vyhledání potřebného dokumentu.

250452.DOCX Consolidated accounts 13/08/2020 ---250452.DOCX Consolidated accounts 13/08/2020 ---

Detaily Odběratele Dokumenty o OdběrateliFinanční informaceRating Odběratele

Datum od Datum do

05/08/2019 11/09/2020 Hledat

Název dokumentu Typ dokumentu Datum dokumentu Vaše reference

250452.DOCX Účetní závěrka - konsolidovaná 13/08/2020 ---

275770.DOCX Účetní závěrka - konsolidovaná 02/09/2020 ---

275771.DOCX Platební morálka 04/09/2020 ---

275768.DOCX Účetní závěrka - konečná 11/09/2020 ---

275769.DOCX Účetní závěrka - konečná 11/09/2020 ---

Detaily Pojistné smlouvy (Policy details)  
Než budete s vyhledaným Odběratelem dále pracovat, je potřeba se ujistit, že byla zvolena správná pojistná smlouva. Pokud 
máte přístup pouze na jednu, nebo jste si nastavili výchozí smlouvu v nastavení účtu, bude tato automaticky vybrána. Tuto volbu 
lze samozřejmě pomocí tlačítka “Vybrat pojistnou smlouvu“ (Select policy) kdykoli změnit. Poté již můžete zažádat o pojistné 
krytí nebo zaregistrovat Nezaplacení na zvolené pojistné smlouvě.

Vybrat pojistnou smlouvu

Detaily pojistné smlouvy

Zvolte prosím pojistnou smlouvu

Upozornění: Každý uživatel vidí pouze dokumenty, které sám online nahrál. Dokumenty poskytnuté jinými zákazníky 
Atradius ke stejnému Odběrateli nejsou takto sdíleny.
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Při výběru smlouvy lze do vyhledávacího pole napsat číslo nebo název pro rychlé vyhledání, také je možné využít zaškrtávací 
pole pro filtrování výsledků. Po výběru a kliknutí na odkaz “Vybrat pojistnou smlouvu“ (Select policy) budete přesměrováni 
zpět na stránku Detaily Odběratele. 

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Vybraná pojistná smlouva je pak zobrazena v panelu “Detaily pojistné smlouvy“ (Policy Details). Zobrazí se také zbývající 
částka do Maximální výše součtu Limitů (Available cover). 

Rating Odběratele Finanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Aktuální Odběratelé

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5.006.000 (EUR)

Limity Nezaplacení

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.25.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
28/09/2020 a 28/10/2020

Oznámit případ

ID Odběratele
7383975

Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Live
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Žádost o Pojistné krytí 
Pokud již není zadána nerozhodnutá žádost, je vždy možné zadat novou prostřednictvím tlačítka “Zažádat“ (Apply). 

Limity (Credit limits) 
Tato sekce ukazuje veškeré aktivní Limity nebo nerozhodnuté žádosti pro vybranou pojistnou smlouvu (skupinu smluv) a 
Odběratele. Je zde zobrazen Typ krytí (Cover type), částka a status. Pokud jsou u Limitu nějaké podmínky či omezení, je vedle 
částky zobrazen modrý trojúhelník, který na tuto skutečnost upozorňuje. 

V případě existujícího schváleného limitu je možné přes odkaz “Zobrazit dokument“ (View) přejít na „Detaily pojistného krytí“ 
(Cover details), případně přes odkaz “Aktualizovat“ (Amend) je možné požádat o zvýšení či snížení Limitu, nebo ho i zrušit. 

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
30/05/2020 a 29/06/2020

Oznámit případ

Limity

Zobrazit všechny limity
Aktualizovat

Částka
150.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

V případě, že zatím žádný Limit and Žádost u daného Odběratele neexistuje, je možno tlačítkem “Zažádat“ (Apply) žádost o 
pojistné krytí zadat.

Limity

Zažádat

Nebylo zažádáno o pojistné krytí.

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
30/05/2020 a 29/06/2020

Oznámit případ

Požádat o pojistné krytí
V části 'Zažádat o pojistné krytí' můžete zadat žádost pro daného Odběratele a vybranou pojistnou smlouvu.
Žádost bude odeslána až kliknutím na tlačítko 'Zažádat'. Po rozhodnutí žádosti obdržíte Sdělení o Limitu obvyklým způsobem.

Detaily žádosti * Povinná pole

Typ krytí *

Detaily Odběratele:   7383975 - GLOBEX

Detaily pojistné smlouvy:   541170 - ASCOTT BUILDING

Kontakt

Zvolte typ pojistného krytí
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Stránka je rozdělena na čtyři části, přičemž “Detaily Odběratele“ (Buyer details), “Detaily pojistné smlouvy“ (Policy details) a 
“Kontakty“ (Contacts) jsou ve výchozím stavu schovány a dají se rozbalit kliknutím na příslušný řádek. “Detaily žádosti“ 
(Application details) jsou naopak automaticky zobrazeny.

Pokud to vaše pojistná smlouva umožňuje, nejprve je nutné zvolit typ pojistného krytí. Může jít o Limit, Credit Check, nebo 
Předprověření. 

Detaily žádosti * Povinná pole

Typ krytí *

Kontakt

Zvolte typ pojistného krytí

Zvolte typ pojistného krytí

Credit check

Limit

Limity a Předprověření  
Po zvolení příslušného typu se objeví formulář žádosti k vyplnění. Zde je nutné zadat potřebné informace, jako částku (Amount), 
měnu (Currency), platební podmínku (Terms of payment) a vaši referenci (Customer reference) atd. 

Typ krytí *

Limit

Datum

30/09/2020

Částka *

Částka

Vaše reference

Vaše reference

Měna *

Zažádat

Euro (EUR)

Platební podmínka *

Priorita *

120 Days

Doplňující informace

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele

Atradius může požadovat aktuální výkazy. 
Pokud máte k dispozici aktuální účetní závěrku.

Vysoká
Normální

Detaily žádosti * Povinná pole
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Je možné přidat doplňující informace (Additional Information) po rozbalení příslušného panelu. Jde například o aktuální účetní 
výkazy nebo platební morálku odběratele.

Typ dokumentu

Poznámky

Datum dokumentu

29/09/2020

Název

Nebyl vybrán žádný soubor VyhledatÚčetní závěrka - konsolidovaná

Nahrát do systému

Přiložit soubor nebo doplnit poznámky
Nahrát soubory či poznámky

Účetní závěrka - konsolidovaná

Účetní závěrka - konečná

Účetní závěrka - mezitímní

Účetní závěrka - předběžná

Platební morálka

VAROVÁNÍ: zadáním poznámky znemožníte automatické rozhodnutí o Limitu, žádost bude odeslána na zpracování analytikem. Poznámky je možné doplnit k 
žádosti i později. Pro poznámky prosím využívejte anglický jazyk.

Doplňující informace

Pokud jsou přidány dokumenty nebo poznámky, není možné automatické rozhodnutí a žádost bude posouzena 
analytikem.

Jakmile vyplníte vše potřebné, můžete žádost odeslat červeným tlačítkem “Zažádat“ (Apply) dole na stránce. Okamžitě uvidíte 
jeden za čtyř možných výsledků. 

Schváleno Žádost byla schválena v celé požadované výši
(‘full decision’) 

Schváleno částečně  Žádost byla schválena pouze částečně, schválený Limit je nižší než částka žádosti 
(‘partial decision’) 

Zamítnuto Není možné poskytnout pojistné krytí na tohoto Odběratele
(‘zero decision’) 

Nerozhodnutá žádost  Je nutná revize odběratele, oddělení upisování rizik se bude žádostí zabývat v nejbližší možné době.
(‘pending decision’) 

Pokud je žádost rozhodnuta, klinutím na odkaz “Detaily pojistného krytí“ (View cover details) si můžete prohlédnout podrobnější 
informace k danému rozhodnutí. 

150.000 (EUR) Schváleno
Detaily pojistného krytí Zobrazit Detaily Odběratele
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Nerozhodnutá Žádost
Oddělení upisování rizik se bude žádostí zabývat v nejbližší možné době.
V některých případech je třeba získat aktuální informace potřebné pro rozhodnutí o Limitu, což může znamenat delší prodlevu mezi zadáním
žádosti a jejím rozhodnutím.
Pokud máte k dispozici kreditní informace, účetní výkazy nebo platební morálku odběratele, je možné je přiložit k žádosti.

Revidovat žádost Zobrazit Detaily Odběratele

Pokud byla žádost odeslána k prověření analytikem, můžete si ji prohlédnout a případně upravit kliknutím na odkaz “Revidovat 
žádost“ (Review application).

Credit check 
Pokud je v pojistné smlouvě sjednána možnost využít Credit Check, je možné ho také vybrat při zadávání žádosti o pojistné krytí. 
Částka je pak automaticky vyplněna v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. 

Credit check

Měna *

5.000 (EUR)

Typ krytí *

Detaily žádosti * Povinná pole

Zažádat Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Vaše reference

Vaše reference

5.000 (EUR) Schváleno
Detaily pojistného krytí Zobrazit Detaily Odběratele

Po kliknutí na tlačítko “Zažádat“ (Apply) se vždy objeví okamžitě výsledek, zda byla žádost schválena či nikoli. 
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Zobrazené informace jsou pouze informativní, a proto se vždy řiďte podmínkami pojistné smlouvy, případně 
doplňujícími podmínkami ve sdělení o limitu.

Nezaplacení (Non-payments) 
Panel “Nezaplacení“ (Non-payments) ukazuje dlužnou částku oznámenou u daného Odběratele (Debt filled), a také případně 
vymoženou částku (Collections), vyplacené plnění (Claims paid) a také čistou ztrátu, což je celkový dluh snížený o vymožené 
částky a vyplacená plnění. Pomocí odkazu „Zobrazit detaily“ (View details) můžete přejít na detailnější informace v sekce Detaily 
případu.

Nezaplacení

Vymoženo
0

Vyplacené plnění
60.000

Zobrazit detaily

17.888 (EUR)
Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)

77.888 (EUR)
Oznámená částka

Limity

Zobrazit detaily
Aktualizovat

Částka
150.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Pokud zatím nebyl registrován případ Nezaplacení, ale Odběratel již překročil Maximální lhůtu prodloužení splatnosti, můžete 
Oznámit případ (Submit case) tímto tlačítkem přímo z panelu Nezaplacení.

Credit limits

View
Amend

Amount
150,000 (EUR)

Status

Cover type
Credit limit

Approved

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
30/05/2020 a 29/06/2020

Oznámit případ
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Registrace případu
Po kliknutí na tlačítko „Oznámit případ“ (Submit a case) se zobrazí stránka „Odeslat případ“ (Submit case), na které je možné 
zadat podrobnosti případu pro vybraného Odběratele a pojistnou smlouvu. 

Oznámit Nezaplacení

Doplňující informace

Celková dlužná částka 0,00 (EUR)

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit nezaplaceníOdeslat Uložit

Finanční transakce

Odeslat případ
Zde je možné oznámit Nezaplacení pro daného Odběratele a pojistnou smlouvu. Případ lze buď uložit k pozdějšímu dokončení a odeslání nebo ihned odeslat.

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

Vaše reference

Typ případu

Zaregistrovat škodnou událost?

Vymáhání prostřednictvím Atradius Collections?

Bylo vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení?

Pouze nezaplacení

      Odesláním potvrzujete úplnost a správnost informací v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

      Upozorňujeme na povinnost vymáhat pohledávky prostřednictvím třetí strany a také na to, že v případě vzniku pojistné události bude nutné doložit, 
že pohledávky byly vymáhány v souladu s ustanovením Pojistné smlouvy týkajícím se povinnosti minimalizovat ztráty.

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR

Tato stránka je rozdělena do tří hlavních částí, kde „Detaily Odběratele“ (Buyer details) a „Detaily pojistné smlouvy“ (Policy 
details) jsou sbalené. 
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Podrobnosti každého panelu lze zobrazit jeho rozbalením. Panel „Oznámit Nezaplacení“ (Submit non-
payment) je vždy rozbalena pro snadné zadání finančních transakcí. 

Typ

Faktur

Credit note

Platba

Datum vystavení

11/05/2020

20/04/2020

17/04/2020

Číslo 

0001

00001

PAYE-001

Datum splatnosti

23/10/2020

Částka daně

5.000,00 EUR

Částka (včetně daně)

EUR

EUR

EUR

50.000,00

10.000,00

25.000,00

+ Přidat transakce

Daň %

20

20

Seskupit podle měsícůFinanční transakce

V tabulce „Finanční transakce“ (Financial transactions) je možné zadat typ transakce, částku a sazbu nebo částku daně. 
U jednotlivých faktur je nutné zadat datum vystavení a původní datum splatnosti. 

Seskupit podle měsícůFinanční transakce

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR

Oznámit Nezaplacení

Srpna 2020

Dnes

P

3

10

17

24

31

Č

6

13

20

27

N

2

9

16

23

30

S

1

8

15

22

29

P

7

14

21

28

S

5

12

19

26

Ú

4

11

18

25

Pokud potřebujete zadat větší množství faktur, můžete je seskupit do jednotlivých měsíců dle jejich data vystavení po 
vybrání zaškrtávátka „Seskupit podle měsíců“ (Group by month) umístěného vpravo nahoře na panelu „Finanční transakce“. 
Více transakcí v jednom měsíci pak můžete zadat v jednom řádku.

Seskupit podle měsícůFinanční transakce

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR

Oznámit Nezaplacení

Srpna 2020

Dnes

P

3

10

17

24

31

Č

6

13

20

27

N

2

9

16

23

30

S

1

8

15

22

29

P

7

14

21

28

S

5

12

19

26

Ú

4

11

18

25

Nejstarší datum vystavení u faktury v daném měsíci zadáte do políčka „Datum vystavení“ (First issue date) a nejmladší datum 
vystavení u faktur v daném měsíci zadáte do políčka „Poslední datum vystavení“ (Last issue date). Je také nutné zadat číslo 
faktury či referenci ke skupině.  

Finanční transakce

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR

Oznámit Nezaplacení

Zadejte datum mezi 05/05/2020 a 31/05/2020

Během vyplňování transakcí Atradius Atrium průběžně počítá sumu všech zadaných transakcí, která by se tak na konci zadávání 
měla rovnat celkové aktuální dlužné částce vůči odběrateli. 

Celková dlužná částka 15.000,00 (EUR)

Doplňující informace

Typ případu

Vymáhání a Škodná událost

      Odesláním potvrzujete úplnost a správnost informací v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

      Pojistník může nést náklady spojené s vymáháním v souladu s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Proplacení faktur a /nebo nákladů na vymáhání?

Typ pojistného krytí

Povinné vymáhání prostřednictvím Atradius

Limit/Credit Check

Potvrďte prosím, že jste přečetli, rozumíte a souhlasíte s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Vaše reference

Bylo vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení?
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Jakmile jsou všechny finanční transakce zadány, je nutné uvést, zda je vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení a také 
můžete zadat vlastní referenci k danému případu. Pokud již vznikla škodná událost dle podmínek pojistné smlouvy, můžete ji 
zaregistrovat zaškrtnutím příslušného políčka. V takovém případě se zobrazí nové pole, kde je nutné zvolit typ pojistného krytí 
daného Odběratele. Pokud škodná událost zatím nevznikla, políčko nezaškrtávejte. Škodnou událost budete moci zaregistrovat 
později, po jejím vzniku. Pokud máte v pojistné smlouvě povinné předání k vymáhání prostřednictvím Atradius Collections, bude 
políčko „Vymáhání prostřednictvím Atradius Collections?“ (Mandatory collections with Atradius) předem zaškrtnuté. Celková dlužná částka 15.000,00 (EUR)

Doplňující informace

Typ případu

Vymáhání a Škodná událost

      Odesláním potvrzujete úplnost a správnost informací v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

      Pojistník může nést náklady spojené s vymáháním v souladu s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Proplacení faktur a /nebo nákladů na vymáhání?

Typ pojistného krytí

Povinné vymáhání prostřednictvím Atradius

Limit/Credit Check

Potvrďte prosím, že jste přečetli, rozumíte a souhlasíte s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Vaše reference

Bylo vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení?

Pokud by toto políčko před odesláním případu nebylo zaškrtnuté, případ nebude předán k vymáhání Atradius Collections. Ujistěte 
se tedy, že je tato položka zvolena v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. Pokud to pojistná smlouva umožňuje, může zde 
být zobrazena alternativní inkasní kancelář. 

Typ případu

Pouze nezaplacení

Vymáhání prostřednictvím Atradius Collections? 

Na základě poskytnutých a zvolených informací zobrazí Atradius Atrium jednu z možností, případně kombinaci typů případu 
uvedených níže: 

Nezaplacení Tento typ je určen pro oznámení uplynutí Maximální lhůty prodloužení splatnosti či jiné negativní 
 informace. Službu vymáhání pohledávky neposkytuje Atradius Collections a je vaší povinností se ujistit, 
 že vymáhání bude probíhat v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. Tento typ může být v budoucnu 
 převeden na škodnou událost.

Vymáhání Jedná se o obdobu případu Nezaplacení. U případu Vymáhání je rozdíl v tom, že pohledávka je vymáhána 
 prostřednictvím Atradius Collections.

Škodná událost Pokud je vybrána možnost „Zaregistrovat škodnou událost?“, požádáte tím o pojistné plnění.
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Pokud nemůžete dokončit registraci případu a chcete si jej uložit pro pozdější dokončení a odeslání, klikněte na tlačítko „Uložit“ 
(Save). 

Rozkliknutím panelu „Doplňující informace“ (Additional information) můžete přidat další informace k případu. Pokud Odběratel 
rozporuje pohledávku, uveďte tuto informaci, stejně tak, pokud máte sjednanou výhradu vlastnického práva. Dále uveďte jakékoli 
kontaktní či doplňující informace k Odběrateli či případu. Pokud máte sjednané krytí Výrobního rizika, které se vztahuje k tomuto 
případu, vyberte příslušné zaškrtávátko.

Doplňující informace

Rozporuje Odběratel svojí povinnost uhradit pohledávku (např. reklamace apod.)?

Jiný důvod - uveďte prosím podrobnosti

Byla sjednána výhrada vlastnického práva

Rozporuje Odběratel svojí povinnost uhradit pohledávku (např. reklamace apod.)?

Vyplňte detaily

Kontaktní údaje Odběratele 

Doplňující informace

Vyplňte prosím kontaktní údaje Odběratele a dále jakékoli informace, které mohou být důležité a urychlit zpracování případu. Pokud má být pojistné plnění vyplaceno 
jiné dohodnuté Oprávněné osobě, uveďte prosím tuto informaci. Dále zde prosím uveďte, pokud si výslovně nepřejete vymáhat úrok z prodlení a náklady vymáhání.

Týká se případ Výrobního rizika?

Vyplňte detaily

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit nezaplaceníOdeslat Uložit

Po uložení případu je možné jej zobrazit kliknutím na odkaz „Pokračovat v uloženém případu“ (Continue with saved case) v 
panelu Nezaplacení na stránce „Detaily Odběratele“ (Buyer details).

Credit limits

View
Amend

Amount
150,000 (EUR)

Status

Cover type
Credit limit

Approved

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
15/04/2020 a 15/04/2020

Pokračovat v uloženém případu

Částka dluhu přesahuje
15.000 (GBP)

Uložený případ bude v Atradius Atrium dostupný po dobu 30 dnů. Po této době bude automaticky vymazán.
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Celková dlužná částka 15.000,00 (EUR)

Doplňující informace

Typ případu

Vymáhání a Škodná událost

      Odesláním potvrzujete úplnost a správnost informací v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

      Pojistník může nést náklady spojené s vymáháním v souladu s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Proplacení faktur a /nebo nákladů na vymáhání?

Typ pojistného krytí

Povinné vymáhání prostřednictvím Atradius

Limit/Credit Check

Potvrďte prosím, že jste přečetli, rozumíte a souhlasíte s podmínkami pojistné smlouvy a smlouvy na vymáhání pohledávek.

Vaše reference

Bylo vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení?

Pokud jsou všechny informace zadány správně, klikněte na tlačítko „Odeslat“ (Submit) v dolní části stránky. 

Před odesláním případu je nutné potvrdit souhlas s podmínkami.

Je nutné zaslat doplňující dokumenty pro dokončení případu
Případ 91124892 odeslán pro 15.000,00 (GBP). Pomocí tlačítka Přidat dokumenty je třeba doplnit potřebné dokumenty k případu.

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit detaily případuPřidat informace

Jakmile znovu potvrdíte odeslání případu, zobrazí se potvrzující informace obsahující číslo nově vytvořeného případu spolu s 
výzvou na doplnění souvisejících dokumentů. Máte také možnost Zobrazit detaily případu kliknutím na příslušný odkaz. 

Historické pojistné krytí (Historic cover) 
Tento panel zobrazuje dříve schválené Limity pro danou pojistnou smlouvu a Odběratele, včetně částky, data rozhodnutí 
(Decision date) a data skončení účinnosti daného rozhodnutí (End date). U každého záznamu lze zobrazit detaily pomocí 
odkazu “Zobrazit dokument“ (View).

Historické pojistné krytí - Pro tuto pojistnou smlouvu a Odběratele existuje 11 historických záznamů

100.000 (GBP) 25/06/2020 25/08/2020 ---

50.000 (GBP) 25/06/2020 25/08/2020 ---

150.000 (GBP) 21/06/2020 25/08/2020 ---

150.000 (GBP) 19/10/2020 10/04/2020 ---

200.000 (GBP) 19/10/2020 10/04/2020 ---

Zobrazit dokument
Limit Datum rozhodnutí Účinnost do Vaše reference

Zobrazit dokument
Limit Datum rozhodnutí Účinnost do Vaše reference

Zobrazit dokument
Limit Datum rozhodnutí Účinnost do Vaše reference

Zobrazit dokument
Limit Datum rozhodnutí Účinnost do Vaše reference

Zobrazit dokument
Limit Datum rozhodnutí Účinnost do Vaše reference

Strana   1 1(1-5 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku
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Rating Odběratele Dokumenty o OdběrateliFinanční informace

GLOBEX S.A.R.L.

Detaily Odběratele

ID Odběratele

Vybrat pojistnou smlouvu

Tato stránka poskytuje informace k vybranému Odběrateli. Pojistnou smlouvu lze změnit v nastavení. 
Je možné požádat o pojistné krytí a oznámit případ nezaplacení.

Zpět na výsledky vyhledávání

7383975
Registrace
330774221

DIČ (VAT)
70091127

Dun & Bradstreet ID
7383975

Ukázat více

Detaily pojistné smlouvy

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Pojistné období
01/07/2020 - 30/06/2021

Status

9%
Částka zbývající do vyčerpání Maximálního součtu Limitů

5,006,000 (EUR)

Nezaplacení

Pro tuto Pojistnou smlouvu a Odběratele nebyly oznámeny žádné 
případy nezaplacení.

Pokud pro tohoto odběratele platí standardní Maximální lhůta 
splatnosti, oznamte prosím nezaplacení v případě, že má Odběratel 
neuhrazené faktury s:

Datum splatnosti mezi
15/04/2020 a 15/04/2020

Oznámit případ

Částka dluhu přesahuje
15.000 (GBP)

Historické pojistné krytí - Pro tuto pojistnou smlouvu a Odběratele existuje 2 historických záznamů

Zobrazit dokument
Limit
100.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Zobrazit dokument
Limit
50.000 (GBP)

Datum rozhodnutí
25/06/2020

Účinnost do
25/08/2020

Vaše reference
---

Všechny pojistné smlouvy:  Pojistné krytí a nezaplacení - přehled

Částka
5.000 (EUR)

Zadáno
28/07/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Nezaplacení a Škodná událost

Zobrazit dokument

Částka
35.000 (GBP)

Zadáno
22/02/2020

Pojistník
OPTICFIBER TECH GMBH

Pojistná smlouva
524080

Vaše reference
---

Limit

Zobrazit dokument

Limity

Zobrazit dokument
Aktualizovat

Částka
150.000 (EUR)

Typ krytí
Limit

Status

Schváleno

Zažádat

Live

Všechny pojistné smlouvy: Pojistné krytí a nezaplacení – přehled (All policies: Cover and non-payment Overview)
V případě, že máte přístup na více pojistných smluv, uvidíte zde případné Limity a Nezaplacení pro ostatní pojistné smlouvy. 
Také zde je možné vždy zobrazit detaily přes odkaz “Zobrazit dokument“ (View).
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Kapitola 5 - Zobrazení Limitů

Přístup k seznamu Limitů 
Pro zobrazení všech Limitů lze kliknout na odkaz “Limity“ (Credit limits) v hlavním menu na levé straně obrazovky. 

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení

Buyer search User Name

Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Live

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference
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Zobrazení Limitů 
Na stránce Limity uvidíte přehled všech aktuálních Limitů i Nerozhodnutých žádostí. 

Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Live

Protože Atradius Atrium zobrazí maximálně 500 Limitů, pokud je jich pro vybranou pojistnou smlouvu či skupinu smluv více, 
je třeba dále filtrovat.
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Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Jako výchozí jsou uvedeny veškeré aktivní limity, můžete ale omezit výběr pouze ne některé typy krytí, filtrovat dle data 
rozhodnutí, pouze Nerozhodnuté žádosti, podle státu sídla Odběratele atd.

Stránka Limity je rozdělena na dvě hlavní části. “Aktuální pojistné krytí“ (Active cover) obsahuje veškeré aktivní Limity a 
Nerozhodnuté žádosti pro vybrané pojistné smlouvy. V části Historické pojistné krytí pak naleznete Limity, které byly platné v 
minulém období. 

Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Live

Použít filtryZrušit filtry

Napište název připojištěné společnosti pro filtrování

Připojištěné společnosti

Typ krytí

Credit Check

Start Limit

Limit Předprověření

Částka krytí

Státy

Plně / částečně schváleno / pozitivní Zamítnuto / negativní Nerozhodnutá žádost

Filtrovat podle

Datum rozhodnutí

Datum žádosti

Holandsko

Datum od

Datum do

Spojené království Holandsko

Vymazat státy

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Rozšířené filtry 7
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Je možné také volit pořadí, v jakém budou Limit zobrazeny. Lze řadit např. podle ID Odběratele, názvu, reference nebo částky, 
vzestupně i sestupně. Také je možné seskupit Limity podle států (Group by country name). Atrium nabízí také možnost zvolit 
měnu pro zobrazení částek.

Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Live

Zobrazení detailů Limitu 
Pro každý Limit nebo nerozhodnutou žádost jsou v přehledném panelu uvedeny základní údaje. Název Odběratele, ID Odběratele, 
stát, reference, částka, status atd. 

V pravé části jsou pak tři možnosti volby:

Zobrazit pojistné krytí  Tento odkaz vás přesměruje na stránku Detaily pojistného krytí (Cover details), kde můžete vidět 
(View cover) další detaily, podmínky a omezení vztahující se k danému Limitu. 

Upravit pojistné krytí  Touto volbou můžete například doplnit referenci nebo požádat o navýšení Limitu.
(Amend cover) 

Zrušit pojistné krytí Zde je možné zrušit Limit nebo Žádost.
(Cancel cover)

Limity
V části 'Limity' můžete nalézt aktuální nebo historické Limity, které je možné řadit a filtrovat dle dostupných parametrů.

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Aktuální pojistné krytí Historické pojistné krytí za 3 roky/let zpětně

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Status
Schváleno

Název Odběratele
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Stát sídla Odběratele
Belgie

Rating Odběratele
56

ID Odběratele
3396960

Datum rozhodnutí
17/05/2020

Pojistná smlouva
541170

Vaše reference
--

(EUR)

Limit

21.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Status
Schváleno

VERPAKKINGEN GROEP NV Holandsko

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

225.000

Status
Schváleno

GLOBEX S.A.R.L. Holandsko

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limit

160.000

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Zrušit pojistné krytíZobrazit pojistné krytí Upravit pojistné krytí

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Název Odběratele Stát sídla Odběratele

Rating OdběrateleID Odběratele

Datum rozhodnutíPojistná smlouva

Vaše reference

Live
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Zobrazení pojistného krytí 
Po zobrazení ”Detailů pojistného krytí” (Cover details) se objeví tato stránka. Panely “Detaily Odběratele“ (Buyer details), “Detaily 
pojistné smlouvy“ (Policy details) a “Kontakt“ (Contact) nebudou automaticky rozbaleny a je možné tak učinit vždy kliknutím na 
příslušný panel. Tlačítkem ”Vytisknout” (Print page) vpravo nahoře na stránce je možné detaily krytí vytisknout.

ID pojistného krytí: 92637295

Sdělení o Limitu a poznámky

Upravit detaily Zrušit pojistné krytí

Pojistné krytí

---
Vaše reference Typ krytí

Limit
Status Připojištěné společnosti

---
Částka

150.000 (EUR)Schváleno

Rozhodnutí

01/09/2020
Datum účinnosti od Účinnost do

---
Částka

150.000 (EUR)
Zobrazit podmínky a omezení 1

Žádost o Limit

Datum žádosti
29/09/2020

Žádost zadal/a
Joe Doe

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele
Ano

Priorita
Poznámky

Platební podmínka
120 dní

Částka
150.000 (EUR)

Detaily pojistného krytí
V části 'Detaily pojistného krytí' můžete zobrazit detaily pojistného krytí, vytisknout je, zrušit, převést nebo znovu požádat o krytí.

Vytisknout

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

ID pojistného krytí: 92637295

Sdělení o Limitu a poznámky

Upravit detaily Zrušit pojistné krytí

Pojistné krytí

---
Vaše reference Typ krytí

Limit
Status Připojištěné společnosti

---
Částka

150.000 (EUR)Schváleno

Rozhodnutí

01/09/2020
Datum účinnosti od Účinnost do

---
Částka

150.000 (EUR)
Zobrazit podmínky a omezení 1

Žádost o Limit

Datum žádosti
29/09/2020

Žádost zadal/a
Joe Doe

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele
Ano

Priorita
Poznámky

Platební podmínka
120 dní

Částka
150.000 (EUR)

Detaily pojistného krytí
V části 'Detaily pojistného krytí' můžete zobrazit detaily pojistného krytí, vytisknout je, zrušit, převést nebo znovu požádat o krytí.

Vytisknout

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Pojistné krytí (Cover)  
Tato část zobrazuje bližší informace o pojistném krytí, jeho typ, částku a status, případně také reference a připojištěnou 
společnost, na kterou se krytí také vztahuje.
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Dále lze najít datum rozhodnutí a případné datum účinnosti. Modrý trojúhelník pak značí přítomnost podmínek či omezení, které 
lze kliknutím na odkaz “Zobrazit podmínky a omezení“ (Show conditions) 

Rozhodnutí

01/09/2020
Datum účinnosti od Účinnost do

---

Podmínky
T600 This credit limit applies ** to all branches of the buyer that are not separate legal entities.

Částka
150.000 (EUR)

Zobrazit podmínky a omezení 1

Pokud se Limit skládá z více částí, jsou zobrazeny jednotlivě vedle sebe a u každé lze zobrazit podmínky samostatně, neboť se 
mohou lišit.

Částka 1
100.000 (EUR)

Rozhodnutí

01/09/2020
Datum účinnosti od Účinnost do

---

Žádost o Limit

Datum žádosti
29/09/2020

Žádost zadal/a
Joe Doe

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele
Ano

Priorita
Poznámky

Platební podmínka
120 dní

Částka
150.000 (EUR)

Částka 2
50.000 (EUR)

Zobrazit podmínky a omezení 1

Také je možné vidět detaily žádosti včetně jména osoby, která ji zadala.

Částka 1
100.000 (EUR)

Rozhodnutí

01/09/2020
Datum účinnosti od Účinnost do

---

Žádost o Limit

Datum žádosti
29/09/2020

Žádost zadal/a
Joe Doe

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele
Ano

Priorita
Poznámky

Platební podmínka
120 dní

Částka
150.000 (EUR)

Částka 2
50.000 (EUR)

Zobrazit podmínky a omezení 1

Pokud byly k žádosti nahrány dokumenty, lze je zobrazit s využitím příslušného odkazu 

Sdělení o Limitu a poznámky

Obnovit:

Název dokumentu

Účetní závěrka - konsolidovaná 2019 - 7383975

Typ dokumentu

Účetní závěrka - konsolidovaná

Velikost souboru

1.2 MB

Datum dokumentu

20/09/2020

Dokumenty
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Úprava pojistného krytí 
Pokud je aktuální částka příliš vysoká s ohledem na reálné objemy obchodování s daným Odběratelem, je možné Limit snížit. 
Je také možné upravit referenci.

Upravit detaily

Limit

140.000 EUR

Aktualizovat

Měna *

Typ krytí *

* Povinná pole

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Vaše reference

Vaše reference

Po vyplnění potřebných úprav tlačítkem “Aktualizovat“ (Amend) odešlete ke zpracování, při snižování částky bude vše ihned 
zprocesováno a potvrzeno. 

Povedlo se!
Pojistné krytí bylo změněno

Detaily pojistného krytí Zobrazit Detaily Odběratele

Obdobně je možné zadat žádost o navýšení pojistného krytí. V takovém případě je nutné použít odkaz “Zobrazit celou žádost“ 
(Show full application) pro revizi veškerých detailů žádosti.

Upravit detaily

Limit

160.000 EUR

Aktualizovat

Měna *

Typ krytí *

* Povinná pole

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Vaše reference

Vaše reference

Pro navýšení nebo žádost o stejnou částku využijte prosím 
odkaz níže.

Zobrazit celou žádost
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Je pak možné upravit např. platební podmínku, referenci, nebo uvést, zda je možné kontaktovat Odběratele za účelem získání 
aktuálních informací.

Typ krytí *

Datum

Částka *

Vaše reference

Vaše reference

Měna *

Euro (EUR)

Platební podmínka *

Priorita *

120 Days

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele

Vysoká
Normální

Detaily žádosti * Povinná pole

Limit

30/09/2020

160.000

Zažádat

Doplňující informace

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Zrušení pojistného krytí 
Pokud již limit nepotřebujete, nebo nerozhodnutá žádost již není aktuální, můžete ji jednoduše zrušit s využitím odkazu 
“Zrušit pojistné krytí“ (Cancel cover) vpravo dole na panelu jednotlivého Limitu na stránce Limity. 

Opravdu chcete zrušit tento pojistné krytí?

Ano Ne

Poté se zobrazí zpráva potvrzující úspěšné zrušení pojistného krytí.

Povedlo se!
Pojistné krytí bylo zrušeno.

Detaily pojistného krytí Zobrazit Detaily Odběratele
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Převod na jiný typ krytí 
Některé typy pojistného krytí mohou být prostřednictvím online služby Atrium převedeny na Limit. 

Převod Credit Check na Limit  
Pokud již schválená částka Credit Check nepostačuje pro daného Odběratele, je možné požádat o vyšší Limit. U Credit Check 
nelze změnit částka, ale zobrazí se modrý odkaz, pomocí kterého je možné pokračovat k zadání Žádosti o Limit. 

Upravit detaily

Aktualizovat

Měna *

Typ krytí *

* Povinná pole

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Vaše reference

Vaše reference

Credit check

30.000 (EUR)

Pro úpravu pojistného krytí prosím Žádost o Limit

Typ krytí *

Datum

Částka *

Vaše reference

Vaše reference

Měna *

Zažádat

Euro (EUR)

Platební podmínka *

Priorita *

120 Days

Doplňující informace

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily Odběratele

Může Atradius jmenovat Pojistníka při kontaktování Odběratele

Vysoká
Normální

Detaily žádosti * Povinná pole

30.000

01/09/2020

Limit

V detailech žádosti je automaticky vyplněna původní částka Credit Check, kterou můžete přepsat na potřebnou vyšší částku.
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Převod Předprověření na Limit 
Pokud daná pojistná smlouva umožňuje zadávat Předprověření, lze je převést na Limit na stránce “Detaily pojistného krytí“ 
(Cover details). Tam se dostanete kliknutím na odkaz “Zobrazit“ (View cover) na stránce Limity. 

Po stisknutí tlačítka je třeba ještě převod potvrdit zrušení kliknutím na tlačítko “Ano“ (Yes).

Opravdu chcete převést Předprověření na Limit?

Ano Ne

Nakonec se zobrazí zpráva potvrzující úspěšné převedení. 

Povedlo se!
Pojistné krytí bylo převedeno

Upravit detaily Převést Předprověření na Limit

Sdělení o Limitu a poznámky

Zobrazit Limity Zobrazit Detaily OdběrateleZrušit pojistné krytí
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Kapitola 6 - Zobrazení Nezaplacení

Přístup k případům 
Pokud si chcete zobrazit seznam případů registrovaných u Atradius, vyberte v levém menu možnost „Nezaplacení“ 
(Non-payments). 

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení

Nezaplacení
Stránka Nezaplacení umožňuje zobrazit aktuální i již uzavřené případy pro danou pojistnou smlouvu či smlouvy. Je možné je řadit a filtrovat dle zvolených kritérií.

Exportovat transakceZobrazuji 2 položek

VAKMAATSCHAPPIJ NV --

1418014

Typ případu
Vymáhání a Škodná událost541170

Stát sídla Odběratele
Belgie

(EUR)

Dlužná částka

500.000

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Status

VERPAKKINGEN GROEP NV --

5291466

Pouze nezaplacení541170

Datum přijetí
20/10/2019

ID případu
924728

06/05/2019

966979

Holandsko

(EUR)

Dlužná částka

8.412

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020 Live

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Status
Otevřený

Vaše reference

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Otevřený

Typ případu

Stát sídla Odběratele

Datum přijetí

ID případu

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Vaše reference

Strana   1 1(1-2 z 2 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku
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Na straně „Nezaplacení“ (Non payments) je zobrazen přehled všech zaregistrovaných případů a také případů, u kterých registrace 
nebyla dokončena. 

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Nezaplacení
Stránka Nezaplacení umožňuje zobrazit aktuální i již uzavřené případy pro danou pojistnou smlouvu či smlouvy. Je možné je řadit a filtrovat dle zvolených kritérií.

Exportovat transakceZobrazuji 2 položek

VAKMAATSCHAPPIJ NV --

1418014

Typ případu
Vymáhání a Škodná událost541170

Stát sídla Odběratele
Belgie

(EUR)

Dlužná částka

500.000

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Status

VERPAKKINGEN GROEP NV --

5291466

Pouze nezaplacení541170

Datum přijetí
20/10/2019

ID případu
924728

06/05/2019

966979

Holandsko

(EUR)

Dlužná částka

8.412

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Status
Otevřený

Vaše reference

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Otevřený

Typ případu

Stát sídla Odběratele

Datum přijetí

ID případu

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Vaše reference
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Live

Jelikož Atradius Atrium zobrazuje případy pro celé portfolio, máte možnost upřesnit požadované případy zvolením konkrétní 
pojistné smlouvy či skupiny smluv v panelu „Vybrané pojistné smlouvy“ (Selected policies) v horní části stránky „Nezaplacení. 
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Pro upřesnění výběru požadovaných případů v seznamu můžete napsat název nebo ID Odběratele, vaší referenci nebo ID 
případu. Můžete také použít rozšířené filtry, pokud hledáte případ určitého typu.

Standardně se zobrazují případy z posledních 6 měsíců. S využitím „rozšířených filtrů“ (Advanced filters) si můžete zobrazit 
i kterýkoli uzavřený či starší případ. Máte možnost dále upravit svůj výběr dle typu či statusu případu a dále filtrovat dle data 
registrace případu. Jinou možností je filtrovat případy dle státu sídla Odběratele.

11

Typ případu

Nezaplacení

Nezaplacení a Vymáhání

Škodná událost Vymáhání

Nezaplacení a Škodná událost Vymáhání a Škodná událost Nezaplacení, Vymáhání a Škodná událost

Status případu

Otevřený Uzavřený Částečně vyplněno

Datum od Datum do

Použít filtryZrušit filtry

Státy

Holandsko Spojené království Holandsko

Vymazat státy

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Rozšířené filtry

Seznam případů můžete řadit například podle názvu nebo ID Odběratele, reference, data registrace nebo výše dlužné pohledávky 
a to sestupně nebo vzestupně. Pokud máte případy za Odběrateli z různých států, můžete si případy seskupit dle jednotlivých 
států. Také si můžete zvolit, v jaké měně se budou zobrazovat jednotlivé částky.

Nezaplacení
Stránka Nezaplacení umožňuje zobrazit aktuální i již uzavřené případy pro danou pojistnou smlouvu či smlouvy. Je možné je řadit a filtrovat dle zvolených kritérií.

Exportovat transakceZobrazuji 2 položek

VAKMAATSCHAPPIJ NV --

1418014

Typ případu
Vymáhání a Škodná událost541170

Stát sídla Odběratele
Belgie

(EUR)

Dlužná částka

500.000

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Status

VERPAKKINGEN GROEP NV --

5291466

Pouze nezaplacení541170

Datum přijetí
20/10/2019

ID případu
924728

06/05/2019

966979

Holandsko

(EUR)

Dlužná částka

8.412

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Status
Otevřený

Vaše reference

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Otevřený

Typ případu

Stát sídla Odběratele

Datum přijetí

ID případu

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Vaše reference
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Pokud si chcete vyexportovat seznam případů včetně finančních transakcí do excelu, můžete využít odkaz „Exportovat 
transakce“ (Export case transactions) v horní části stránky. Tím se přesunete na stránku Hromadné nahrání a export dat, kde 
můžete sledovat stav reportu, a po jeho dokončení si jej stáhnout. Obsah souboru bude zohledňovat použité filtry.

Nezaplacení
Stránka Nezaplacení umožňuje zobrazit aktuální i již uzavřené případy pro danou pojistnou smlouvu či smlouvy. Je možné je řadit a filtrovat dle zvolených kritérií.

Exportovat transakceZobrazuji 2 položek

VAKMAATSCHAPPIJ NV --

1418014

Typ případu
Vymáhání a Škodná událost541170

Stát sídla Odběratele
Belgie

(EUR)

Dlužná částka

500.000

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Status

VERPAKKINGEN GROEP NV --

5291466

Pouze nezaplacení541170

Datum přijetí
20/10/2019

ID případu
924728

06/05/2019

966979

Holandsko

(EUR)

Dlužná částka

8.412

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Status
Otevřený

Vaše reference

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Otevřený

Typ případu

Stát sídla Odběratele

Datum přijetí

ID případu

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Vaše reference
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Live
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Každý případ je zobrazen v samostatném panelu, který obsahuje základní informace, jako je Název Odběratele (Buyer name), 
Id Odběratele (Buyer ID), Stát sídla Odběratele (Buyer country), Vaše reference (Customer reference), Typ případu (Case type), 
Status (Status) a Dlužnou částku (Debt Amount). 

Nezaplacení
Stránka Nezaplacení umožňuje zobrazit aktuální i již uzavřené případy pro danou pojistnou smlouvu či smlouvy. Je možné je řadit a filtrovat dle zvolených kritérií.

Exportovat transakceZobrazuji 2 položek

VAKMAATSCHAPPIJ NV --

1418014

Typ případu
Vymáhání a Škodná událost541170

Stát sídla Odběratele
Belgie

(EUR)

Dlužná částka

500.000

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Status

VERPAKKINGEN GROEP NV --

5291466

Pouze nezaplacení541170

Datum přijetí
20/10/2019

ID případu
924728

06/05/2019

966979

Holandsko

(EUR)

Dlužná částka

8.412

Vybrané pojistné smlouvy

Změnit výběr

Status Vybrat všechny pojistné smlouvyPojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Použít filtryZrušit filtryRozšířené filtry 7

Euro (EUR) Název Odběratele (A-Z) Seskupit podle státu

Měna Seřadit podle Seřadit podle

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Status
Otevřený

Vaše reference

Přidat informaceZobrazit detaily případu

Otevřený

Typ případu

Stát sídla Odběratele

Datum přijetí

ID případu

Název Odběratele

ID Odběratele

Pojistná smlouva

Vaše reference
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V pravé dolní části panelu jsou pak dvě možnosti:

Zobrazit detaily Kliknutím na tuto možnost se zobrazí stránka „Detaily případu“, kde jsou zobrazeny veškeré 
případu (View case) související informace, celkový přehled finančních transakcí a korespondenci.

Přidat informace Kliknutím na tento odkaz můžete k případu doplnit nové dokumenty či informace, potřebné ke 
(Add information) zpracování případu. Zde také můžete doplnit nové finanční transakce (např. platby apod.).
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Zobrazení případů 
Stránka „Detaily případu“ (Case details) je rozdělena do tří hlavních částí, kde „Detaily Odběratele“ (Buyer details), „Detaily 
pojistné smlouvy“ (Policy details) a „Kontakt“ (Contact) jsou sbalené. Podrobnosti každého panelu lze zobrazit jeho rozbalením. 

Finanční transakce KorespondenceAktivity

Detaily Pojistné krytí: 91124892

Status škodné události: Claim fully settled

Status vymáhání: Legal action is ongoing

Vyplacené plnění
867.640,79

(EUR)

Vymoženo
147.000,20

(EUR)

Oznámená částka
1.092.207,52

(EUR)

Čistá ztráta
94.579,89

(EUR)

Částka k vymáhání
126.247,46

(EUR)

Částka krytí
1.100.000,00

(EUR)

Detaily případu
V části Detaily případu můžete vidět souhrnné informace a případu, podrobné finanční informace a proběhlé aktivity. 
Můžete zde také k případu doplnit nové transakce nebo nahrát potřebné dokumenty.

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

My referenceVaše reference

Limit/Credit CheckTyp krytí

Joe DoeŽádost zadal/a

25/05/2020Datum vzniku škodné 
události

15/07/2020Datum výplaty 
pojistného plnění

LEGALTyp vymáhání

Zobrazit Nezaplacení Zobrazit Detaily OdběrateleDoplňující informace

Kontakt

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

1Strana   1 (1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku
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Detaily případu 
Panel „Detaily případu“ (Case details) obsahuje přehled případu spolu s informacemi jako například číslo případu, datum vzniku 
škodné události, typ krytí navázaný na případ a aktuální status. 

Finanční transakce KorespondenceAktivity

Detaily Pojistné krytí: 91124892

Status škodné události: Claim fully settled

Status vymáhání: Legal action is ongoing

Vyplacené plnění
867.640,79

(EUR)

Vymoženo
147.000,20

(EUR)

Oznámená částka
1.092.207,52

(EUR)

Čistá ztráta
94.579,89

(EUR)

Částka k vymáhání
126.247,46

(EUR)

Částka krytí
1.100.000,00

(EUR)

Detaily případu
V části Detaily případu můžete vidět souhrnné informace a případu, podrobné finanční informace a proběhlé aktivity. 
Můžete zde také k případu doplnit nové transakce nebo nahrát potřebné dokumenty.

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

My referenceVaše reference

Limit/Credit CheckTyp krytí

Joe DoeŽádost zadal/a

25/05/2020Datum vzniku škodné 
události

15/07/2020Datum výplaty 
pojistného plnění

LEGALTyp vymáhání

Zobrazit Nezaplacení Zobrazit Detaily OdběrateleDoplňující informace

Kontakt

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

1Strana   1 (1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

V pravé části panelu jsou uvedený klíčové informace. 

Oznámená částka Původní dlužná částka uvedená při registraci případu

Vymoženo Část pohledávky uhrazená Odběratelem před, i po výplatě pojistného plnění 

Vyplacené plnění Částka plnění, které Atradius uhradil 

Částka krytí Částka krytí / Limitu (nemusí být vždy k dispozici) 

Částka k vymáhání Částka, která zbývá k vymožení od Odběratele. Může obsahovat úroky či náklady.

Čistá ztráta Částka, kterou neuhradil ani Odběratel, ani Atradius. 

Níže jsou uvedeny další tři záložky, obsahující další podrobnosti k vybranému případu.
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Aktivity 
Tato záložka je standardně zobrazena a obsahuje seznam akcí či aktivit případu, které byly uskutečněny. Každou položku je 
možné rozkliknout a zobrazit si tak detail vybrané položky. 

Finanční transakce KorespondenceAktivity

Detaily Pojistné krytí: 91124892

Status škodné události: Claim fully settled

Status vymáhání: Legal action is ongoing

Vyplacené plnění
867.640,79

(EUR)

Vymoženo
147.000,20

(EUR)

Oznámená částka
1.092.207,52

(EUR)

Čistá ztráta
94.579,89

(EUR)

Částka k vymáhání
126.247,46

(EUR)

Částka krytí
1.100.000,00

(EUR)

Detaily případu
V části Detaily případu můžete vidět souhrnné informace a případu, podrobné finanční informace a proběhlé aktivity. 
Můžete zde také k případu doplnit nové transakce nebo nahrát potřebné dokumenty.

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

My referenceVaše reference

Limit/Credit CheckTyp krytí

Joe DoeŽádost zadal/a

25/05/2020Datum vzniku škodné 
události

15/07/2020Datum výplaty 
pojistného plnění

LEGALTyp vymáhání

Zobrazit Nezaplacení Zobrazit Detaily OdběrateleDoplňující informace

Kontakt

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

1Strana   1 (1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Pokud je položek k zobrazení mnoho, je možné využít také stránkování.
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Finanční transakce 
Záložka „Finanční transakce“ (Financial details) zobrazuje přehled všech finančních transakcí u vybraného případu, jako například 
původně zadané faktury, dobropisy a platby Odběratele, dále pojistné plnění, vymožené platby a případné související náklady 
na vymáhání. Pokud pohledávky vymáhá Atradius Collections, je zobrazen také podrobnější přehled vymožených pohledávek. 
V pravé části je zobrazen odkaz „Více informací k vymáhání“ (More info on collections). Kliknutím na něj si stáhnete publikaci 
Atradius International Debt Collections handbook (k dispozici pouze v AJ), která obsahuje informace o různorodosti a komplexitě 
vymáhání pohledávek v různých státech spolu s informací, jak vám může Atradius Collections pomoci k vymožení neuhrazených 
pohledávek v daném státě.

Kliknutím na odkaz „Exportovat transakce“ (Export case transactions) si můžete exportovat finanční transakce k tomuto případu 
ve formátu MS Excel. Soubor bude, mimo jiné, obsahovat pojistné plnění, vymožené platby a náklady na vymáhání. Bude 
zobrazena stránka Hromadné nahrání a export, kde si můžete report, jakmile bude vygenerován, stáhnout.  

Finanční transakce KorespondenceAktivity

Finanční transakce

Popis

Faktur

Faktur

Faktur

Faktur

Faktur

Datum od

04/05/2020

01/05/2020

28/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

Datum do

---

---

---

---

---

Datum splatnosti

04/06/2020

01/06/2020

28/05/2020

23/05/2020

23/05/2020

Částka

313.253,55 EUR

264.340,26 EUR

217.239,81 EUR

117.867,34 EUR

179.506,56 EUR

Původní částka

33.680,28 EUR

27.798,37 EUR

23.357,11 EUR

12.646,71 EUR

19.260,36 EUR

SchválenoVaše reference

4347487

4347487

4347487

4347487

4347487

Detaily oznámení

Exportovat transakce

Více informací k vymáhání

Popis

Basic Claim Payment CR

Příjemce pojistného plnění

UNISYST NORWAY

Reference

12941380

Schváleno

867.640,79 EUR

Změněno

22/058/2020

Výplata pojistného plnění

116.742,83 EUR

1.613,86 EUR

40,00 EUR

23.850,77 EUR

142.247,46

Dlužná částka

Jistina včetně DPH

Legal costs charged to buyer

Smluvní pokuty

Úrok

Celkem

Vymoženo

16.000,00 EUR

126.247,46 EUR

100.742,83 EUR

Platby

Celková vymožená částka

Částka k vymáhání

Zbylá částka k vymáhání (včetně DPH)

646,92 EUR

16.954,20 EUR

Podíl Atradius

Atradius (podíl na nákladech na vymáhání)

Atradius (podíl na platbách přijatých po výplatě plnění)

Popis

Platba

Platba

Platba

Platba

Platba

Reference

13035596

12940844

12844470

12781680

12735417

Zaplaceno na účet

Atradius

Atradius

Atradius

Atradius

Atradius

Částka

18.838,00 EUR

18.648,60 EUR

18.903,60 EUR

18.756,00 EUR

18.336,60 EUR

Podíl Atradius

16.954,20 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Podíl Pojistníka

1.883,80 EUR

18.648,60 EUR

18.903,60 EUR

18.756,00 EUR

18.336,60 EUR

Vaše reference

27/09/2020

25/09/2020

25/07/2020

10/06/2020

10/06/2020

Přijaté platby

Popis

General costs

Reference

13691405

Podíl Atradius

646,92 EUR

Částka

75,24 EUR

Podíl Pojistníka

71,84 EUR

Změněno

03/09/2020

Náklady na vymáhání
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Finanční transakce KorespondenceAktivity

Detaily Pojistné krytí: 91124892

Status škodné události: Claim fully settled

Status vymáhání: Legal action is ongoing

Vyplacené plnění
867.640,79

(EUR)

Vymoženo
147.000,20

(EUR)

Oznámená částka
1.092.207,52

(EUR)

Čistá ztráta
94.579,89

(EUR)

Částka k vymáhání
126.247,46

(EUR)

Částka krytí
1.100.000,00

(EUR)

Detaily případu
V části Detaily případu můžete vidět souhrnné informace a případu, podrobné finanční informace a proběhlé aktivity. 
Můžete zde také k případu doplnit nové transakce nebo nahrát potřebné dokumenty.

Detaily pojistné smlouvy:  541170 - ASCOTT BUILDING

Detaily Odběratele:  7383975 - GLOBEX

My referenceVaše reference

Limit/Credit CheckTyp krytí

Joe DoeŽádost zadal/a

25/05/2020Datum vzniku škodné 
události

15/07/2020Datum výplaty 
pojistného plnění

LEGALTyp vymáhání

Zobrazit Nezaplacení Zobrazit Detaily OdběrateleDoplňující informace

Kontakt

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

1Strana   1 (1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vlevo dole je pak tlačítko „Doplňující informace“ (Additional information), které vám umožňuje přidat k případu jakékoli nové či 
doplňující informace a dokumenty, které pomohou atradius zpracovat či posoudit tento případ. Kliknutím na příslušný odkaz v 
pravé dolní části si můžete “Zobrazit Nezaplacení“ (View non payments), nebo „Zobrazit Detaily Odběratele“ (View buyer details). 

Korespondence 
Na této záložce se zobrazí jakékoli poznámky, které jste vložili při registraci případu, spolu s dokumenty či dodatečnými 
informacemi vloženými kdykoli poté.

Finanční transakce KorespondenceAktivity

1Strana   1 (0 z 0 položky) 5Ukázat výsledků na stránku

Message : Message from Customer 15/07/2020

Message : A message has been sent or received in the case 12/07/2020

Note : Notes entered on Different debtor details 07/07/2020

Message : Message from Customer 07/07/2020

Claim document 02/07/2020
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Doplnění informací k případu 
Pokud kliknete na tlačítko „Doplňující informace“ (Additional information), zobrazí se stránka  „Dodatečné informace“ (Additional 
information). Zde je možné přidat finanční transakce k existujícímu případu, jako například faktury, platby či dobropisy. U jednot-
livých položek je nutné vyplnit částku, sazbu nebo částku daně, datum vystavení, datum splatnosti a číslo faktury či transakce. 

Finanční transakce

Dokumenty

Celkem 30.000,00 (EUR)

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit NezaplaceníOdeslat

Doplňující informace případu: 91124892
Tato stránka umožňuje nahrát dokumenty potřebné ke zpracování případu, přidat poznámky, nové příchozí platby či vystavené dobropisy atd.

+ Přidat transakce

Typ Částka (včetně daně) Daň % Částka daně Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

No financial transactions to display

Kontakt

V případě, že potřebujete zadat větší množství transakcí k danému případu, zvažte využití hromadného nahrání dat.

Pro doplnění informací do řádku zvolte      nebo dvojklikněte do příslušného pole.

Pro potvrzení zadaných změn zvolte     . Pro jejich zrušení zvolte     .

Nahrát soubor

Vyhledejte prosím soubor Vyhledat

Ke zpracování případu je nutné poskytnout doplňující dokumenty:
     • Faktury
     • Aktuální saldokonto

Název dokumentu Velikost souboru Nahráno

Zatím nebyly nahrány žádné dokumenty.

Poznámky

Seskupit podle měsíců
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Pod tabulkou Finanční transakce je možné nahrát doplňující dokumenty k případu. Nejprve vyberte typ nahrávaného dokumentu 
z pole s rozbalovacím seznamem a poté klikněte na tlačítko „Vyhledat“ (Browse) a vyberte příslušný soubor ze svého počítače. 
Bude zobrazen seznam takto vybraných souborů, aby bylo možné je překontrolovat, a případně odstranit chybný soubor 
kliknutím na ikonku koše, před jejich nahráním k případu. 

Faktur-00001 GLOBEX.docx

Faktur-00002 GLOBEX.docx

Credit note-00001 GLOBEX.docx

80.44 KB

50.14 KB

1.09 MB

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit NezaplaceníOdeslat

Dokumenty

Nahrát soubor

Credit note-00001 GLOBEX.docx Vyhledat

Ke zpracování případu je nutné poskytnout doplňující dokumenty:
     • Faktury
     • Aktuální saldokonto

Název dokumentu Velikost souboru Nahráno

Nahrávané soubory mohou být pouze ve formátu MS Word (doc nebo docx), PDF nebo MS Excel (xls nebo xlsx).

Chyba
Nebylo možné nahrát jeden nebo více dokumentů z následujících důvodů:
      •  Akceptovaný formát dat je doc, docx, pdf, xls, xlsx

V této části, napsáním poznámky do pole „Poznámky“ (Notes), je také možné zaslat Atradius informaci o dalších skutečnostech 
souvisejících s případem (informace o platbách zadávejte jako novou finanční transakci). 

Finanční transakce

Dokumenty

Celkem 30.000,00 (EUR)

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit NezaplaceníOdeslat

Doplňující informace případu: 91124892
Tato stránka umožňuje nahrát dokumenty potřebné ke zpracování případu, přidat poznámky, nové příchozí platby či vystavené dobropisy atd.

+ Přidat transakce

Typ Částka (včetně daně) Daň % Částka daně Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

No financial transactions to display

Kontakt

V případě, že potřebujete zadat větší množství transakcí k danému případu, zvažte využití hromadného nahrání dat.

Pro doplnění informací do řádku zvolte      nebo dvojklikněte do příslušného pole.

Pro potvrzení zadaných změn zvolte     . Pro jejich zrušení zvolte     .

Nahrát soubor

Vyhledejte prosím soubor Vyhledat

Ke zpracování případu je nutné poskytnout doplňující dokumenty:
     • Faktury
     • Aktuální saldokonto

Název dokumentu Velikost souboru Nahráno

Zatím nebyly nahrány žádné dokumenty.

Poznámky

Seskupit podle měsíců

Faktur-00001 GLOBEX.docx

Faktur-00002 GLOBEX.docx

Credit note-00001 GLOBEX.docx

80.44 KB

50.14 KB

1.09 MB

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit NezaplaceníOdeslat

Dokumenty

Nahrát soubor

Credit note-00001 GLOBEX.docx Vyhledat

Ke zpracování případu je nutné poskytnout doplňující dokumenty:
     • Faktury
     • Aktuální saldokonto

Název dokumentu Velikost souboru Nahráno

Jakmile jsou doplňující informace a soubory v pořádku, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (Submit) je odešlete do Atradius. 

Atradius Atrium následně zobrazí informaci o úspěšném odeslání.

Úspěšně odesláno
Dodatečné informace k případu byly úspěšně odeslány.

Zobrazit detaily případu Zobrazit Nezaplacení
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Převedení případu na škodnou událost  
Případ Nezaplacení či Vymáhání můžete převést na škodu kliknutím na tlačítko „Převést na škodnou událost“ (Convert to claim) 
ve spodní části stránky. 

Doplňující informace Převést na škodnou událost Zobrazit Detaily Odběratele Zobrazit Nezaplacení

Je důležité se ujistit, že škodná událost již vznikla a jsou tedy splněny podmínky pro žádost o pojistné plnění. 

Převést na škodnou událost

Ano Ne

Opravdu chcete tento případ převést na škodnou událost?

Jakmile dojde k převedení případu na škodnou událost, můžete nahrát potřebné dokumenty kliknutím na odkaz „Přidat 
informace“ (Add information). 

Případ převeden
Případ převést na škodnou událost Přidat informace
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Kapitola 7 - Pojistné smlouvy

Přístup k pojistným smlouvám 
Veškeré pojistné smlouvy s Atradius jsou dostupné přes odkaz ”Pojistné smlouvy” (Policies) v hlavním menu v levé části obrazovky.

Po rozkliknutí budou standardně vybrány “Všechny pojistné smlouvy“ (All policies) a následně je možné vybrat příslušnou 
smlouvu nebo skupinu smluv dle přístupových práv daného účtu uživatele. 

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status

Aktivní

Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Aktivní

Aktivní

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení
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Volbou “Seřadit podle“ (Sort by) lze snadno měnit řazení smluv pro lepší nalezení požadované smlouvy. Pokud napíšete číslo 
nebo název do vyhledávacího pole systém automaticky filtruje dostupné položky a nabízí jen ty vyhovující napsanému výběru. 
Také je možné využít zaškrtávací políčka pro další filtrování dat. 

Na pravé straně panelu lze vybrat dvě možnosti:

Vybrat pojistnou Tato možnost je zobrazena pouze pokud jste zvolili “Změnit výběr“ (Change selection) na stránce 
smlouvu “Správa pohledávek“ (Credit management) 
(Select policy) Pokud kliknete na tento odkaz, veškeré informace budou následně filtrovány pouze pro vybranou 
 smlouvu či skupinu.

 • Na stránce “Správa pohledávek“ (Credit management) budou tak zobrazeny souhrnné informace 
  o Limitech a Nezaplaceních

 • Stránka “Detaily Odběratele“ (Buyer details) bude takto zobrazovat informace o Limitech a 
  Nezaplaceních na daného Odběratele

 • Stejně tak budou dle výběru filtrovány i Limity a Nezaplacení dostupné z hlavního menu v levé liště

Zobrazit pojistnou Zvolením tohoto odkazu zjistíte další informace o vybrané smlouvě, můžete se podívat např. na faktury 
smlouvu nebo hlášení pro výpočet pojistného. 
(View policy)

Pouze aktivní smlouvy Pojistné smlouvy Skupina smluv Jméno (A-Z)Seřadit podle

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
541170

Pojistník
ASCOTT BUILDING

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/07/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
548714

Pojistník
ASCOTT CARPENTRY

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Status Vybrat pojistnou smlouvu
Zobrazit pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva
542035

Pojistník
ASCOTT SERVICES

Měna
EUR

Stát
Andorra

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/09/2020

Pojistné smlouvy
Tato stránka umožňuje měnit základní nastavení správy pohledávek dle výběru jednotlivých pojistných smluv nebo jejich skupin. 
Pro vyhledání lze využít filtry.

Zobrazeno 3 z 3 pojistných smluv

Pojistná smlouva, skupina smluv nebo název Pojistníka

ASCOTT MULTINATIONAL (1 pojistné smlouvy)

Strana   1 1(1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Vybraná pojistná smlouva

Změnit výběr
Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Live

Live

Live

Pro každou pojistnou smlouvu je zobrazen panel s kompletním přehledem, uvidíte zde číslo smlouvy (Policy ID), Pojistníka 
(Customer name), datum prodloužení pojistné smlouvy (Renewal date), stát (Country), měnu (Currency) a status.

Detaily pojistné smlouvy 
V této části jsou k dispozici základní informace o pojistné smlouvě a také je zde možné prohlížet faktury, registrovat hlášení pro 
výpočet pojistného nebo vygenerovat textaci pojistné smlouvy. 

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Vybrat pojistné období

Detaily pojistné smlouvy
V této části jsou zobrazeny detaily o pojistné smlouvě a je zde možné zaregistrovat Hlášení pro výpočet pojistného, 
zobrazit faktury nebo textaci pojistné smlouvy.

StatusPojistná smlouva
541170

Typ Hlášení pro výpočet pojistného
Turnover policy

Měna
EUR

Druh pojistné smlouvy
Atradius Modula policy

Jazyk
Angličtina

Pojišťovací zprostředkovatel
MY BROKER

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/01/2021

ID Pojistníka
4262735

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Obnovit

Název

Žádné dokumenty k zobrazení

Jazyk Datum účinnosti Datum vyžádání

Vytvořit dokument

Vybrat jazyk Účinnost od

Angličtina

Live
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Základní data 
V tomto panelu můžete nalézt základní data o pojistné smlouvě jako identifikaci pojistníka, číslo pojistné smlouvy a její typ i 
status, typ hlášení, pojišťovacího zprostředkovatele, nebo datum 

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Vybrat pojistné období

Detaily pojistné smlouvy
V této části jsou zobrazeny detaily o pojistné smlouvě a je zde možné zaregistrovat Hlášení pro výpočet pojistného, 
zobrazit faktury nebo textaci pojistné smlouvy.

StatusPojistná smlouva
541170

Typ Hlášení pro výpočet pojistného
Turnover policy

Měna
EUR

Druh pojistné smlouvy
Atradius Modula policy

Jazyk
Angličtina

Pojišťovací zprostředkovatel
MY BROKER

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/01/2021

ID Pojistníka
4262735

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Obnovit

Název

Žádné dokumenty k zobrazení

Jazyk Datum účinnosti Datum vyžádání

Vytvořit dokument

Vybrat jazyk Účinnost od

Angličtina

Live

Jako výchozí je vždy nastaveno aktuální pojistné období, nicméně je možné vybrat také minulá pojistná období s využitím menu 
v pravém horním rohu panelu. 

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Vybrat pojistné období

StatusPojistná smlouva
541170

Typ Hlášení pro výpočet pojistného
Turnover policy

Měna
EUR

Druh pojistné smlouvy
Atradius Modula policy

Jazyk
Angličtina

Pojišťovací zprostředkovatel
MY BROKER

Datum prodloužení pojistné smlouvy
01/01/2021

ID Pojistníka
4262735

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Obnovit

Název

Žádné dokumenty k zobrazení

Jazyk Datum účinnosti Datum vyžádání

Vytvořit dokument

Vybrat jazyk Účinnost od

Angličtina

Live

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

Vyžádání textace 
V části “Vyžádat textaci“ (Policy requests) můžete vygenerovat textaci pojistné smlouvy platnou k zvolenému datu účinnosti. 
Můžete zvolit také jazyk, ve kterém si přejete smlouvu stáhnout. 

Po zadání požadavku se objeví potvrzující zpráva s tím, že ve chvíli, kdy je dokument připraven ke stažení bude zasláno 
upozornění na emailovou adresu uživatele. Poté je možné stáhnout textaci ve formátu PDF kliknutím na příslušný soubor.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Obnovit

Název

Policy documentation - 541170 21082020

Jazyk

Angličtina

Datum účinnosti

17/04/2020

Datum vyžádání

20/08/2020

Vytvořit dokument

Vybrat jazyk Účinnost od

Angličtina 17/04/2020

Požadavky
Pojistná smlouva ve formátu pdf bude brzy připravena k prohlédnutí na této stránce. 
Jakmile se tak stane, pošleme Vám upozornění emailem na joe.doe@atradius.com.
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Hlášení pro výpočet pojistného 
Na této stránce je možné zaregistrovat Hlášení pro výpočet pojistného. Po kliknutí na tuto možnost je automaticky vybráno 
období s nejstarším chybějícím hlášením, je ale možné vybrat i předchozí období a podívat se na zadaná data či zaregistrovat 
doplňkové hlášení. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
Číslo faktury Datum vystavení faktury

--
Pojistné

--
Celková hlášená částka

--

Zadat nové Hlášení

Vyplňte částku zaokrouhlenou na celé číslo v příslušné měněZaregistrovat nulové hlášení

Stát

Andorra

Itálie

Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do

180 dní

180 dní

Částka hlášení

--- EUR

--- EUR

Pojistná sazba (%)

0.045

0.045

+ Přidat

VypočítatOdeslat hlášení

Text na fakturu nebo poznámky

Uložit hlášení Smazat

Pro doplnění informací do řádku zvolte      nebo dvojklikněte do příslušného pole.

Pro potvrzení zadaných změn zvolte     . Pro jejich zrušení zvolte     .

Zaregistrování Hlášení pro výpočet pojistného
Jako výchozí období je vždy nastaveno to, kde Hlášení zatím nebylo zaregistrováno a je tedy potřeba tak učinit. Pokud již mělo 
být odesláno, zobrazí se upozornění.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

Zadat nové Hlášení

Hlášení již mělo být zadáno
Hlášení obratu mělo být zadáno 30/07/2020 a je nyní opožděno o 49 dny/í

Pro zadání je vždy zobrazen seznam států z předchozích Hlášení. Je tedy možné jen vyplnit příslušnou částku a nebo i přidat 
nové státy, pokud je třeba.
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Pro státy, které jsou zahrnuty v pojistné smlouvě, se vyplní automaticky pojistná sazba, typ krytí i lhůta splatnosti

Stát

Andorra

Itálie

Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do

180 dní

180 dní

Částka hlášení

--- EUR

Pojistná sazba (%)

0.04

0.045

+ Přidat

GBPČástka hlášení

Je tedy třeba pouze vyplnit příslušnou částku a měnu (automaticky je nastavena měna pojistné smlouvy ale lze vybrat i jinu 
měnu, systém pak hlášení přepočte částku do měny smlouvy kurzem dle pojistné smlouvy) pro každý stát, ve kterém byly pro 
dané Období pro hlášení realizovány pojištěné transakce.

Stát

Andorra

Itálie

Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do

180 dní

180 dní

Částka hlášení

--- EUR

Pojistná sazba (%)

0.04

0.045

+ Přidat

GBPČástka hlášení

Kolumbijské peso (COP)

Chorvatská kuna (HRK)

Česká koruna (Kč)

Dánská koruna (DKK)

Egyptská libra (EGP)

Estonská koruna (EEK)

Pokud je potřeba přidat státy, můžete tak učinit na konci tabulky. 

Andorra

Itálie

Credit risk

Credit risk

180 dní

180 dní

--- EUR

--- EUR

0.045

0.045

+ Přidat

Credit risk 180 dní 0.04Austrálie GBPČástka hlášení

Stát Typ krytí Lhůta splatnosti do Částka hlášeníStát Typ krytí Lhůta splatnosti do Částka hlášení Pojistná sazba (%)

V případě, že pro dané období nebyly realizovány pojištěné transakce, je možné zaregistrovat nulové hlášení (Nil declaration) 
zakliknutím příslušného pole vlevo nahoře nad tabulkou. V takovém případě již není třeba do tabulky vyplňovat žádná data.

Andorra

Itálie

Spojené království

Credit risk

Credit risk

180 dní

180 dní

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

0.045

0.045

+ Přidat

Credit risk 180 dní 0.045

Vyplňte částku zaokrouhlenou na celé číslo v příslušné měněZaregistrovat nulové hlášení

Stát Typ krytí Lhůta splatnosti do Částka hlášení Pojistná sazba (%)
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Přidání textu na fakturu 
Ke každému hlášení můžete přidat vlastní text na fakturu nebo poznámku. Data vyplněná v poli „Text na faktuře“ (Invoice text) 
jsou pak zobrazena přímo na dané faktuře. Prostřednictvím pole “Poznámky“ (Notes) pak můžete doplnit případné informace k 
hlášení určené Atradius.

VypočítatOdeslat hlášení

Text na fakturu nebo poznámky

Uložit hlášení Smazat

Text na faktuře

Vyplňte text na fakturu

Poznámky

Vyplňte poznámky

Odeslání Hlášení pro výpočet pojistného 
Po vyplnění všech potřebných informací klikněte na tlačítko “Vypočítat“ (Calculate). Systém vypočítá celkovou částku a pojistné 
ke kontrole.

VypočítatOdeslat hlášení

Text na fakturu nebo poznámky

Uložit hlášení Smazat

Text na faktuře

Vyplňte text na fakturu

Poznámky

Vyplňte poznámky
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Než Hlášení odešlete, můžete data ještě upravit.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
Číslo faktury Datum vystavení faktury

--
Pojistné Celková hlášená částka

Zadat nové Hlášení

Vyplňte částku zaokrouhlenou na celé číslo v příslušné měněZaregistrovat nulové hlášení

VypočítatOdeslat hlášení

Text na fakturu nebo poznámky

Uložit hlášení Smazat

Výpočet pojistného
Zkontrolujte prosím hlášení a klikněte na Odeslat Hlášení pro odeslání. 

Částka pojistného na faktuře se nemusí shodovat z důvodu možné pozdější úpravy směnného kurzu pro daný měsíc. 

Pojistník tímto potvrzuje, že údaje zadané v Hlášení pro výpočet pojistného pro zvolené období jsou úplné a pravdivé.

45,56 (GBP) 113.919 (GBP)

Andorra

Itálie

Spojené království

Credit risk

Credit risk

180 dní

180 dní

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

0.045

0.045

+ Přidat

Credit risk 180 dní 0.045

Stát Typ krytí Lhůta splatnosti do Částka hlášení Pojistná sazba (%)

Pro doplnění informací do řádku zvolte      nebo dvojklikněte do příslušného pole.

Pro potvrzení zadaných změn zvolte     . Pro jejich zrušení zvolte     .

Pokud zatím nechcete Hlášení odeslat, můžete ho uložit prostřednictvím tlačítka “Uložit hlášení“ (Save delcaration) Data se uloží, 
ale nejsou odeslána Atradius! 

Povedlo se!
Hlášení bylo úspěšně uloženo

VypočítatOdeslat hlášení Uložit hlášení Smazat

Pokud chcete zadané Hlášení odeslat, použijte tlačítko “Odeslat hlášení“ (Submit declaration). Pokud vše v pořádku proběhne, 
objeví se potvrzující zpráva. 

Hlášení odesláno
Hlášení bylo úspěšně odesláno. V tabulce jsou vidět zadané hodnoty.
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Zadání dodatečného hlášení 
Pokud zvolíte období, pro které již bylo Hlášení pro výpočet pojistného zaregistrováno, můžete jednak prohlížet zadaná data, 
ale také případně odeslat dodatečné hlášení (supplementary declaration), pokud jste v původním zapomněli nějaké transakce 
zahrnout. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

--
Číslo faktury Datum vystavení faktury

--
Pojistné

---
Celková hlášená částka

50.000 (EUR)

Submit declarations

Zvolené období pro hlášení obratu má počáteční nebo konečné datum v budoucnu

Odeslat dodatečné Hlášení

Ukázat

--
Číslo faktury Datum vystavení faktury

--
Pojistné

---
Celková hlášená částka

45.000 (EUR) Ukázat

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

Atrium v takovém případě upozorní, že Hlášení pro dané Období již existuje a zda si přejete skutečně zadat dodatečné hlášení.

NeAno

Hlášení bylo již pro toto období zadáno, opravdu chcete zadat dodatečné hlášení? 

Dodatečné Hlášení
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V takovém případě se zobrazí tabulka se státy a je možné upravit původní data obdobným způsobem jako při jejich zadávání, 
stejně tak přidat i nové státy, pokud je třeba.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

-- -- -- --

Zobrazit odeslaná hlášení

Stát Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do Částka hlášení

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

Pojistná sazba (%)

0.045

0.045

+ Přidat

Credit risk 0.045

Text na fakturu nebo poznámky

Pojistné (GBP)

1.70

23.86

20.00

Zadat nové Hlášení

Číslo faktury Datum vystavení faktury Pojistné Celková hlášená částka

Andorra

Itálie

Spojené království

180 dní

180 dní

180 dní

VypočítatOdeslat hlášení Uložit hlášení Smazat

Vyplňte částku zaokrouhlenou na celé číslo v příslušné měněZaregistrovat nulové hlášení

Pro doplnění informací do řádku zvolte      nebo dvojklikněte do příslušného pole.

Pro potvrzení zadaných změn zvolte     . Pro jejich zrušení zvolte     .
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Po úpravě dat je třeba znovu vypočítat celkovou částku a pojistné a následně s využitím tlačítka “Odeslat dodatečné hlášení“ 
(Submit supplementary declaration). 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

-- -- 45,56 (GBP) 113.919 (GBP)

Odeslat dodatečné Hlášení

Text na fakturu nebo poznámky

Zobrazit odeslaná hlášení

Stát Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do Částka hlášení

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

Pojistná sazba (%)

0.045

0.045

+ Přidat

Credit risk 0.045

Pojistné (GBP)

1.70

23.86

20.00

Andorra

Itálie

Spojené království

180 dní

180 dní

180 dní

Zadat nové Hlášení

Číslo faktury Datum vystavení faktury Pojistné Celková hlášená částka

Po odeslání je možné porovnat rozdíl mezi původním a dodatečným hlášením.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Zvolte Období pro hlášení:

01/07/2019 - 30/06/2020

Zadat Hlášení

-- -- --- 113.919 (GBP)

-- -- --- 163.919 (GBP)

Odeslat dodatečné Hlášení

Číslo faktury Datum vystavení faktury Pojistné Celková hlášená částka
Ukázat

Číslo faktury Datum vystavení faktury Pojistné Celková hlášená částka
Ukázat
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Faktury 
V sekci faktury jsou zobrazeny veškeré faktury vystavené Atradius. U každé faktury je pak uvedeno její číslo, typ, datum vystavení 
i splatnosti nebo částka, která zbývá uhradit a je již splatná. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Číslo faktury

Použít filtrRozšířené filtry 6

Vše Zvolte možnost Vzestupně

Status Seřadit podle Seřadit podle

369852147
Číslo faktury Datum vystavení

03/02/2020
Typ
Normal premium

Datum splatnosti
20/02/2020

Hlášení za období
---

(EUR)

Částka

2.126,02
(EUR)

Neuhrazeno

2.126,02

789654123 11/01/2020 Normal premium

26/01/2020 ---
(EUR)

352,77
(EUR)
0,00

369852141 06/02/2020 Normal premium

23/02/2020 01/12/2019 - 31/02/2020
(EUR)

2.431,35
(EUR)
0,00

Stáhnout

852147963 05/02/2020 Normal premium

22/02/2020 01/12/2019 - 31/02/2020
(EUR)

-22.559,00
(EUR)
0,00

Stáhnout

951357482 10/01/2020 Normal premium

24/01/2020 ---
(EUR)

1.991,80
(EUR)
0,00

Stáhnout

Číslo faktury Datum vystavení Typ

Datum splatnosti Hlášení za období

ČástkaNeuhrazeno

Číslo faktury Datum vystavení Typ

Datum splatnosti Hlášení za období

ČástkaNeuhrazeno

Číslo faktury Datum vystavení Typ

Datum splatnosti Hlášení za období

ČástkaNeuhrazeno

Číslo faktury Datum vystavení Typ

Datum splatnosti Hlášení za období

ČástkaNeuhrazeno

Strana   1 (1-5 z 153 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku1  2  3  4  5  ...  31
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Pokud je k dispozici faktura ve formátu PDF, lze jí stáhnout s využitím odkazu “Stáhnout“ (Download) vpravo. Pokud se faktura 
skládá z více dokumentů, zobrazí se výběr a následně lze také jednotlivě tyto dokumenty stáhnout. 

Výběr dokumentu
Tato faktura obsahuje několik dokumentů, vyberte prosím jeden z následujících dokumentů

Stáhnout (01/01/2020) Stáhnout (01/01/2019)

Zadáním čísla faktury do vyhledávacího pole lze snadno najít požadovanou fakturu. S využitím rozšířených filtrů je možné se 
seznamem dále pracovat a filtrovat dle typu fakturu nebo data vystavení faktury. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Číslo faktury

Rozšířené filtry 6

Datum do

25/09/2020

Datum od

Typ faktury

04/05/2020

Výplata plnění Vyúčtování bonusu/přirážky Náklady na prověření Odběratelů

Platby přijaté po výplatě pojistného plnění Vyúčtování minimálního pojistného                Běžné pojistné

Použít filtrZrušit filtry

Pomocí volby “Status“ pak lze vybrat faktury, které jsou k úhradě a naopak. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Číslo faktury

Použít filtrRozšířené filtry 6

Vše Zvolte možnost Vzestupně

Status Seřadit podle Seřadit podle

369852147
Číslo faktury Datum vystavení

03/02/2020
Typ
Normal premium

Datum splatnosti
20/02/2020

Hlášení za období
---

(EUR)

Částka

2.126,02
(EUR)

Neuhrazeno

2.126,02

Vše

Uhrazeno

Neuhrazeno
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Také lze nastavit způsob řazení faktur, např. podle částky, data vystavení, čísla faktury atd.

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Číslo faktury

Použít filtrRozšířené filtry 6

Vše Zvolte možnost Vzestupně

Status Seřadit podle Seřadit podle

369852147
Číslo faktury Datum vystavení

03/02/2020
Typ
Normal premium

Datum splatnosti
20/02/2020

Hlášení za období
---

(EUR)

Částka

2.126,02
(EUR)

Neuhrazeno

2.126,02

Zvolte možnost

Číslo faktury

Typ faktury

Částka faktury

Datum vystavení

Datum splatnosti

Pokud je faktur k zobrazení mnoho, je možné využít také stránkování.

Také je možné zvolit sestupné či vzestupné řazení. 

Vyžádat textaci FakturyHlášení pro výpočet pojistného

Číslo faktury

Použít filtrRozšířené filtry 6

Vše Zvolte možnost Vzestupně

Status Seřadit podle Seřadit podle

369852147
Číslo faktury Datum vystavení

03/02/2020
Typ
Normal premium

Datum splatnosti
20/02/2020

Hlášení za období
---

(EUR)

Částka

2.126,02
(EUR)

Neuhrazeno

2.126,02

Vzestupně

Sestupně
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Kapitola 8 - Upozornění a požadavky k vyřízení

Přístup k informacím 
Atradius Atrium umožňuje zobrazit veškerá upozornění a požadavky vztahující se k Vašemu pojištěnému portfolio. Vše můžete 
nalézt na stránce “Upozornění a požadavky k vyřízení” (Communications), která je dostupná v hlavním menu na liště vlevo. 
Pokud jsou k dispozici nova nepřečtená upozornění či požadavky, je zobrazen symbol vykřičníku, viz obrázek níže.

Z této stránce je pak možné prohlédnout vše podrobně a některé požadavky rovnou vyřídit. Nalézt zde můžete informace o 
Odběratelích, Nezaplaceních, pojistné smlouvě atd.

Také je zde možné vidět aktuální publikace ohledně ekonomického vývoje v určitých státech či odvětvích a případně oznámení o 
novinkách v systému Atrium.

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení

Pojistné smlouvyPojistné krytí 63 Hlášení výpočet pojistného 4 Pojistné události 5 Novinky a publikace 29

Upozornění a požadavky k vyřízení
Zde je možné zobrazit upozornění a požadavky k vyřízení, které jste zvolili v nastavení. Můžete je filtrovat dle kategorií.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
GLOBEX - 738975

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Datum vytvoření
05/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT LTD - 588432

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Strana   1 1(1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku
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Pojistné smlouvyPojistné krytí 63 Hlášení výpočet pojistného 4 Pojistné události 5 Novinky a publikace 29

Upozornění a požadavky k vyřízení
Zde je možné zobrazit upozornění a požadavky k vyřízení, které jste zvolili v nastavení. Můžete je filtrovat dle kategorií.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
GLOBEX - 738975

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Datum vytvoření
05/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT LTD - 588432

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Strana   1 1(1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Zobrazení jednotlivých kategorií 
V horní části stránky jsou zobrazeny jednotlivé kategorie zpráv, pokud existují, uvidíte vždy  červený symbol s počtem nových 
zpráv k přečtení v dané kategorii. 

Pojistné smlouvyPojistné krytí 63 Hlášení výpočet pojistného 4 Pojistné události 5 Novinky a publikace 29

Upozornění a požadavky k vyřízení
Zde je možné zobrazit upozornění a požadavky k vyřízení, které jste zvolili v nastavení. Můžete je filtrovat dle kategorií.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
GLOBEX - 738975

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Datum vytvoření
05/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT LTD - 588432

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Strana   1 1(1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Zprávy jsou tedy rozděleny do pěti kategorií:

Pojistné krytí Zde jsou zobrazeny informace týkající se Odběratelů a Limitů. Jde o výchozí stránku po vstupu do sekce 
(Buyer cover) “Upozornění a požadavky k vyřízení“ (Communications).

Pojistné smlouvy  V této části najdete veškerá upozornění týkající se Pojistných smluv a fakturace. 
(Policies) 

Hlášení pro výpočet  Tato kategorie zobrazuje data vztahující se k Hlášení pro výpočet pojistného.
pojistného 
(Declarations)

Pojistné události Na této stránce můžete vidět data týkající se Nezaplacení.
(Claims) 

Novinky a publikace A konečně v poslední části jsou informaci o publikacích a případných novinkách v aplikaci.
(Other)
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Zobrazování položek 
U každé položky je zobrazen souhrn poskytující detailnější informace, jako např. datum vytvoření, ID a Název Odběratele, 
Pojistná smlouva atd.

Datum vytvoření
05/08/2020

Odběratel
GLOBEX S.A.

Stát sídla Odběratele
Andorra

Schválení v plné výši
Full credit limit decision

ID
84453211

Částka krytí
10.000 (EUR)

Pojistná smlouva
ASCOTT BUILDING - 541170

Nové Schválení v plné výši Detaily pojistného krytí

Pokud je u dané položky vyžadováno splnění požadavku ze strany uživatele, v pravé horní části panelu je odkaz vedoucí na 
stránku, kde je možné požadavek splnit. (např. zaregistrovat Hlášení pro výpočet pojistného). Veškeré nové položky vytvořené 
od posledního prohlédnutí dané kategorie jsou vlevo nahoře označeny jako “Nové“ (New) s vyznačením celkového počtu nových 
položek. Po prohlédnutí takové označení zmizí a pole se zbarví do šediva. 

Datum vytvoření
05/08/2020

Odběratel
GLOBEX S.A.

Stát sídla Odběratele
Andorra

Schválení v plné výši
Full credit limit decision

ID
84453211

Částka krytí
10.000 (EUR)

Pojistná smlouva
ASCOTT BUILDING - 541170

Schválení v plné výši Detaily pojistného krytí

I v prohlédnutém a do šediva zbarveném upozornění ale mohou stále být požadavky k vyřízení! 
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Každá položka má přiřazenu příslušnou barevnou ikonku v závislosti na jejích vlastnostech.

Červeným vykřičníkem jsou zdůrazněna upozornění vyžadující okamžitou pozornost či rychlou akci. Jde například 
o zrušení Limitu, zaregistrovat Hlášení pro výpočet pojistného nebo nutnost vyplnit revizi Odběratele. 

Oranžová vlaječka je zobrazena v případě, že položka nevyžaduje okamžitou pozornost, ale je důležité si ji 
prohlédnout. Může jít třeba o nadcházející vypršení (části) Limitu, nebo aktualizace u Nezaplacení.

Zelený košík představuje nové možnosti pojistného krytí nebo jiné pozitivní změny.

Modrá informační ikonka označuje aktualizace či obecné informace. Jde např. o uzavření případu Nezaplacení nebo 
zrušení Žádosti o Limit. 

Touto bílou ikonkou jsou označeny nově dostupné publikace Atradius týkající se ekonomického vývoje, sektorových 
analýz, platební morálky atd. 

Nová oznámení publikována Atradius jsou pak označena šedivou ikonkou zprávy. Může jít o aktualizace systému 
nebo jiné důležité informace pro uživatele. 

Správa upozornění a požadavků k vyřízení 
Seznam položek lze jednoduše filtrovat a nelézt tak požadovaná upozornění. Nastavené filtry jsou zachovány při prohlížení 
položek a jejich detailů.

Pojistné smlouvyPojistné krytí 63 Hlášení výpočet pojistného 4 Pojistné události 5 Novinky a publikace 29

Upozornění a požadavky k vyřízení
Zde je možné zobrazit upozornění a požadavky k vyřízení, které jste zvolili v nastavení. Můžete je filtrovat dle kategorií.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
GLOBEX - 738975

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Datum vytvoření
05/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT LTD - 588432

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

0

Výrazné zhoršení

1

Výrazné zlepšení

3

Strana   1 1(1 z 1 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku

Pro nalezení konkrétních upozornění vztahujících se k určitému Odběrateli nebo případu Nezaplacení lze do vyhledávacího pole 
uvést Název Odběratele, jeho ID, číslo smlouvy nebo referenci a systém automaticky filtruje položky dle zadaných údajů. Stejně 
tak lze filtrovat i upozornění pro jednotlivé pojistné smlouvy, pokud má uživatel přístup na více smluv.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Je možné filtrovat dle názvu Odběratele, 
ID Odběratele, reference, Zákazníka, 
Pojistné smlouvy nebo skupiny smluv.
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Také lze filtrovat jednotlivé položky dle data vytvoření, s využitím filtru “Datum vytvoření“ (Created date). Lze vybrat např. jen 
položky vytvořené dnes, včera, tento a minulý týden či měsíc. Ve výchozím nastavení jsou zobrazena všechna upozornění či 
požadavky, bez ohledu na to, kdy byly vytvořeny.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Dnes

Včera

Tento týden

Minulý týden

Tento měsíc

Minulý měsíc

V rámci každé kategorie jsou ještě k dispozici detailnější filtry pro konkrétní typy upozornění či požadavků dle “Typu upozornění“ 
(Communication type). Daný typ se v menu k výběru zobrazí pouze tehdy, pokud existuje otevřené upozornění či požadavek 
tohoto typu v dané kategorii. 

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Změna ratingu Odběratele

Revize Odběratele

Revize odběratele vyplněná

Cancellation of cover

Fully approved decision

Maximum credit limit thresholds

Pokud v dané kategorii nejsou otevřena žádná upozornění, je příslušné menu zbarveno do šediva a neaktivní.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Atradius Atrium řadí automaticky všechny položky dle data vytvoření, nejnovější jsou zobrazeny nahoře. To lze ale jednoduše 
změnit a zvolit řazení podle ID Odběratele, názvu, pojistné smlouvy, reference, státu sídla Odběratele atd.

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

ID Odběratele

Stát sídla Odběratele

Název Odběratele

Pojistník

Vaše reference

Změněno
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Také je možné zvolit sestupné či vzestupné řazení. 

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše

Vzestupně

Sestupně

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení 
Pomocí odkazu “Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení“ (Communication preferences) je možná nastavit, které konkrétní 
položky si uživatel přeje nebo naopak nepřeje dostávat. 

Nastavení Upozornění a požadavků k vyřízení

Filtrovat

Začněte psát pro filtrování

Datum vytvoření

Vše

Seřadit podle

Změněno

Seřadit podle

Sestupně

Typ Upozornění

Vše
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Kapitola 9 - Import souborů

Přehled 
Kliknutím na „Stránka hromadné nahrání a export dat“ v levém menu si zobrazíte stránku s importem dat. Zde je pak možné 
nahrát seznam žádostí o limit nebo např. finanční transakce k případu Nezaplacení. V této části na záložce „Exportovaná data“ 
(Export) pak můžete najít ke stažení soubory s informacemi o Limitech či případech Nezaplacení, pokud jste si je vygenerovali. 

Na stránce „Hromadné nahrání a export dat“ uvidíte dvě záložky. „Hromadné nahrání“ (Import) a „Exportovaná data“ (Export). 

Správa pohledávek

Upozornění a 
požadavky k vyřízení

Hromadné nahrání a 
export dat

Pojistné smlouvy

Limity

Nezaplacení Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0
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Než nahrajete soubor, vyberte nejprve typ souboru, který chcete nahrát. Můžete vybrat buď „Vytvořit, upravit či zrušit pojistné 
krytí“ (Create, cancel or amend credit limits) nebo „Vytvořit či změnit případy Nezaplacení“ (Create or amend non-payments 
cases). Poté klikněte na tlačítko „Další“ (Next). 

Přístup ke stránce importu 
Atradius Atrium nabízí možnost nahrát více žádostí o Limit či případů Nezaplacení a jejich finančních transakcí společně. Stačí 
nahrát jeden soubor ve formátu MS Excel obsahující potřebné informace získané z vašeho systému. 

Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Na základě zvoleného typu souboru nabídne Atrium související šablonu.

Vybrat vzor

2 3 4

Další

Zpět

Standardní formulář Stáhnout vzorový soubor Stáhnout soubor s pokyny

Vzorový souborTyp akce Nahrát soubor Dokončeno

Zde je také možné stáhnout si vzorový soubor s daty kliknutím na „Stáhnout vzorový soubor“ (Download template 
file). Kliknutím na odkaz „Stáhnout soubor s pokyny“ (Download help file) si stáhnete podrobné instrukce k formátu 
dat jednotlivých sloupců. 

Kliknutím na tlačítko  „Další“ (Next) a dále na tlačítko „Vyhledat“ (Browse) je možné vybrat soubor. Jakmile je soubor vybrán, je 
nahrán ke kontrole správnosti formátu souboru. 

Nahrát soubor

4

Odeslat

Nebyl vybrán žádný soubor Vyhledat

Zpět

Vzorový souborTyp akce Nahrát soubor Dokončeno

Stáhnout vzorový soubor Stáhnout soubor s pokyny
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Aby mohl být soubor správně zpracován, provede Atradius Atrium nejprve kontrolu formátu a úplnosti dat v 
souboru. Pokud budou objeveny chyby, jako např. chyby formátu či nedovolené hodnoty, Atrium zvýrazní řádek 
obsahující chybu přímo v nahrávaném souboru. 

Chyba ověření
Je nutné opravit nesprávná data v souboru.

Soubor obsahuje 14 listů řádků.

3 řádků nebylo validováno a je nutné je upravit

Je nutné stáhnout soubor se seznamem chyb kliknutím na odkaz níže.

Stáhnout

Veškeré hodnoty, které je potřeba opravit, jsou zvýrazněny červeně a obsahují komentář popisující chybu. 

H
Měnale C

I

Neplatný formát

Mezi další chyby patří špatný typ nahrávaného souboru, překročení maximálního počtu řádků či příliš dlouhý název 
souboru. Ujistěte se tedy, že:

• Nahráváte soubor XLSX. 

• Soubor neobsahuje více než 2.000 řádků. 

• Název souboru (včetně přípony) nepřekračuje 40 znaků. 

Chyba ověření
Soubor není v pořádku: 

      •  Název souboru je příliš dlouhý (maximum 40 znaků).

Po opravě souboru jej můžete znovu nahrát ke kontrole.
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Jakmile soubor projde kontrolou bez chyb, zobrazí se potvrzení. Pokud je vše v pořádku, je nutné zkontrolovaný soubor odeslat 
k dokončení importu kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (Submit). 

Nahrát soubor

4

Odeslat

Bulk Import File - Credit Limits.xlsx Aktualizace

Soubor byl validován a je možné ho nyní zpracovat.
SYMWbulkfile5(CL) obsahuje 14 řádků ke zpracování.

Klikněte na Odeslat pro zpracování souboru nebo nahrajte upravený soubor, pokud si přejete data změnit.

Vzorový souborTyp akce Nahrát soubor Dokončeno

Stáhnout vzorový soubor Stáhnout soubor s pokyny

Po odeslání souboru začne Atradius Atrium zpracovávat nahrané transakce. Pokud chcete v průběhu tohoto zpracovávání 
nahrát další soubor, klikněte na odkaz „Nahrát další soubor“ (Import another file). Tím je možné zahájit proces nahrávání dalšího 
souboru, zatímco předchozí soubor je zpracováván. 

Nahrát jiný soubor

Soubor byl odeslán ke zpracování.
Průběh je možné sledovat v části.

21 3

Vzorový souborTyp akce Nahrát soubor Dokončeno

Zobrazení nahraných souborů 
V průběhu nahrávání dat je možné sledovat průběh v části „Nahrané soubory“ (Imported files). Kliknutím na „Obnovit“ (Refresh) 
je možné aktualizovat seznam a stav jednotlivých zpracovávaných souborů. 

Exportovaná dataHromadné nahrání

Hromadné nahrání a export dat
Zde je možné provést hromadné nahrání požadavků na pojistné krytí nebo oznámení hrozby pojistných událostí 
prostřednictvím jednoho souboru s předepsanými parametry.

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Přehled importovaných souborů je možné dále filtrovat dle jejich typu.

Exportovaná dataHromadné nahrání

Vybrat typ

2

Vzorový souborTyp akce

3

Nahrát soubor

4

Dokončeno

Vytvořit a zrušit případy neplacení

Vytvořit, upravit a zrušit pojistné krytí

Další

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Datum nahrání

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Status

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

Neúspěšně nahrané řádky

0

0

0

3

Úspěšně nahrané řádky

100

13

21

55

Zbývající řádky

0

0

0

0

Limity

Případy
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Export Limitů 
Atrium umožňuje exportovat seznam Limitů a Nezaplacení pro celé portfolio pojistných smluv uživatele. Lze také exportovat 
seznam výrazných změn ratingu Odběratelů v případě, že existuje příslušné upozornění. Veškerý export dat je ve formátu MS 
EXCEL (XLS), se kterým je možné následně libovolně pracovat.

Pro export všech aktuálních Limitů nebo nerozhodnutých žádostí na vybrané pojistné smlouvě či skupině smluv stačí 
použít tlačítko “Exportovat limity“ (Export all limits) na stránce “Správa pohledávek“ (Credit management). Následně lze po 
vygenerování seznam stáhnout na stránce “Hromadné nahrání a export dat“ (File import & export). 

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

Jakmile byl proces importu dokončen, zobrazí se počet řádků, které byly úspěšně nahrány a případně také počet řádků, jejichž 
import selhal.

12/10/2020  14:56 Dokončeno 100Bulk Import File - Credit Limits.xlsx

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název Datum nahrání Status Neúspěšně nahrané řádkyÚspěšně nahrané řádkyZbývající řádky

Kliknutím na ikonku stažení u čísla neúspěšně nahraných řádků se zobrazí soubor Excel, se zvýrazněnými řádky, které se 
nepodařilo nahrát. Soubor bude obsahovat nový sloupec „Error description“ obsahující popis chyby. 

Po případné opravě chyby může být soubor opět nahrán.

14/08/2020  12:15 Dokončeno 1130Bulk Import File - Credit Limits.xlsx

14/08/2020  12:14 Dokončeno 010Bulk Import File - Credit Limits v2.xlsx

Filtrovat: Limity Obnovit:Nahrané soubory

Název Datum nahrání Status Neúspěšně nahrané řádkyÚspěšně nahrané řádkyZbývající řádky

M
Kód produktu     
CL

Popis chyby
Žádost o limit již existuje

N O
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Export případů nezaplacení 
Pro export všech otevřených nebo částečně uložených případů nezaplacení stačí kliknout na odkaz “Exportovat případy“ (Export 
all cases) v panelu “Nezaplacení“ (Non-payments) na stránce “Správa pohledávek“ (Credit management). Stejně jako u seznamu 
Limitů lze následně stáhnout na stránce “Hromadné nahrání a export dat“ (File import & export). 

Vybraná pojistná smlouva

Limity

Změnit výběr

Euro (EUR)Měna

Celkový počet schválených Limitů

2603

Nerozhodnuté Žádosti o Limit

16

Celková částka schválených Limitů

Do vyčerpání Maximální výše součtu
Limitů zbývá

16.492.770 (EUR)

Pro zobrazení pojistného krytí
vyberte pojistnou smlouvu.

Zobrazit všechny limity Exportovat limity Analyzovat trendy

Nezaplacení

Celkový počet otevřených případů

5

Částečně uložené případy

21

Oznámená částka
4.329.092 (EUR)

Vymoženo
2.105.360 (EUR)

Čistá ztráta (vč. vyplacených plnění)
1.906.320 (EUR)

Zobrazit vše Exportovat případy Analyzovat trendy

Pojistná smlouva
Všechny pojistné smlouvy

Správa pohledávek
Zde je možné zobrazit přehled pojistného krytí a případů nezaplacení pro všechny jednotlivé pojistné smlouvy nebo 
skupiny smluv, pokud byly vytvořeny.

9

Začněte psát pro filtrování

Exportovat transakceZobrazuji 16 položek

Název Odběratele, ID Odběratele, Reference nebo ID Limitu:

Rozšířené filtry

Použít filtryZrušit filtry

Typ případu

Nezaplacení

Nezaplacení a Vymáhání

Škodná událost Vymáhání

Nezaplacení a Škodná událost Vymáhání a Škodná událost Nezaplacení, Vymáhání a Škodná událost

Status případu

Otevřený Uzavřený Částečně vyplněno

Datum od Datum do

Státy

Také je možné exportovat seznam finančních transakcí pro případy Nezaplacení. To lze udělat kliknutím na odkaz „Exportovat 
transakce“ (Export case transactions) na stránce Nezaplacení (Non-payments). Můžete jednoduše filtrovat, pro které typy případů 
chcete transakce exportovat pomocí “Rozšířených filtrů“ (Advanced filters).
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Na stránce detailů případu pak můžete také exportovat seznam transakcí k danému případu, stačí kliknout na odkaz “Exportovat 
transakce“ (Export case transactions) v části “Finanční transakce“ (Financial Details) dole na stránce. 

Aktivity KorespondenceFinanční transakce

Datum splatnosti

12/11/2020

11/11/2020

Datum od

06/11/2020

05/11/2020

Datum do

---

---

Původní částka

---

---

Částka

10.000,00 EUR

5.000,00 EUR

Detaily

Detaily oznámení

Vaše reference

---

---

Popis

Invoice

Payment

Schváleno

Exportovat transakce

Export změn ratingu 
Pokud obdržíte upozornění o změně ratingu Odběratelů, můžete si stáhnout seznam významných změn Atradius ratingu 
Odběratelů v rámci pojištěného portfolia. V seznamu uvidíte konkrétní změnu a datum kdy k ní došlo. Po vygenerování je soubor 
dostupný na stránce “Hromadné nahrání a export dat“ (File import & export). 

Datum vytvoření
06/08/2020

Pojistná smlouva
ASCOTT BUILDING - 541170

Nových Změna ratingu Odběratele Export ratingu Odběratelů

Změna na 100

1

Výrazné zhoršení

5

Výrazné zlepšení

3

Přístup k exportovaným souborům 
Veškeré exportované soubory najdete na stránce “Hromadné nahrání a export dat“ (File import & export), přístupné z hlavního 
menu vlevo na stránce. Zobrazí se všechny vyžádané soubory se statusem “Zpracovává se“ (Processing), po vytvoření souboru se 
status změní na “Dokončeno“ (Completed) a lze ho stáhnout kliknutím na jeho název. 

Hromadné nahrání

Filtrovat: Vše Obnovit:Exportované soubory

Název

Všechny pojistné smlouvy 100920200855.xlsx

Typ

Limity

Počet řádekStatus

Zpracovává se

Datum vyžádání

10/09/2020  08:55

Použít filtr

Datum od Datum do

Exportovaná data

Váš požadavek byl odeslán na zpracování
Váš požadavek na export dat se zpracovává. Níže lze sledovat stav požadavku.
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Tlačítkem “Obnovit“ (Refresh) můžete zkontrolovat, zda byl již soubor dokončen. Podle sloupce “Typ“ (File type) jednoduše 
poznáte, o jaký soubor se jedná. Seznam souborů můžete v případě potřeby filtrovat podle data vytvoření. 

Hromadné nahrání Exportovaná data

Filtrovat případy 100920200658.xlsx

Filtrovat případy 100920200658.xlsx

Všechny pojistné smlouvy 100920200855.xlsx

Transakce

Transakce

Limity

12

4

645

Dokončeno

Dokončeno

Dokončeno

10/08/2020  11:00

08/08/2020  15:00

07/09/2020  14:30

Filtrovat: Vše Obnovit:Exportované soubory

Použít filtr

Datum od Datum do

Název Typ Počet řádekStatusDatum vyžádání
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Kapitola 10 - Nastavení účtu

Přístup k nastavení účtu 
V Atradius Atrium je možné zobrazit či změnit nastavení účtu v horní černé liště po kliknutí na uživatelské jméno v pravém 
horním rohu každé stránky.

Nastavení účtu
Videotéka

Odhlásit
Kontakt

Vyhledání Odběratele Uživatel

Po kliknutí na odkaz „Nastavení účtu“ (Account settings) se zobrazí nová stránka. Na ní jsou pak čtyři kategorie, které je možné 
zobrazit.

Nastavení účtu
Účet uživatele

Nastavení exportu datNastaveníNastavení výchozích údajů uživateleProfil uživatele

Profil uživatele 
V profilu uživatele si můžete změnit emailovou adresu, na kterou budou zasílána upozornění, například když dojde ke změnám v 
portfoliu nebo když v Atradius Atrium požádáte o dokument k pojistné smlouvě.

Emailová adresa john.doe@atradius.com

Změňit emailovou adresu na

Potvrďte novou emailovou adresu

Poslední úspěšné přihlášení:

Údaje přihlášení
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Můžete zde také kdykoli změnit heslo. Nápověda zobrazí bezpečnostní kritéria, která musí nové heslo splňovat. Je také možné 
změnit bezpečnostní otázky, které jsou potřeba pro obnovení hesla v případě jeho zapomenutí.

Původní heslo

Změnit heslo na

Potvrďte nové heslo

Změnit heslo na

?

Otázka 1

Bezpečnostní otázky

Otázka 2

Otázka 3

V části Nastavení účtu uživatele (Personal details) je možné změnit jméno a příjmení, které se bude zobrazovat u každé žádosti o 
Limit či zaregistrovaného případu, zadaného či upraveného pod tímto účtem. 

Jméno

Příjmení

John

Doe

Změnit jméno

Změnit příjmení

Nastavení úctu uživatele

Ve spodní části lze nastavit jeden z více než dvaceti jazyků, ve kterých si můžete Atradius Atrium zobrazit.

Obecné nastavení

Jazyk Český

Pro uložení provedených změn je nutné je potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit změny“ (Save changes) v dolní části stránky. 

Po uložení změn v uživatelském profilu je nutné se odhlásit a znovu se přihlásit.
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Nastavení výchozích údajů uživatele 
V této části je možná nastavit si výchozí hodnoty svého profilu, které budou automaticky předvoleny na různých stránkách napříč 
Atradius Atrium.

Nastavení výchozích údajů uživatele
Zde je možné upravit nastavení účtu uživatele, změny se projeví s okamžitou účinností.

Nastavit výchozí stát pro vyhledávání Odběratele

Save

Vyberte prosím stát

Nastavit výchozí pojistnou smlouvu

Zvolte prosím pojistnou smlouvu

Vybrat stránkování

5

Jedná se o tři, níže uvedené hodnoty:

Výchozí stát pro Při vyhledávání nového Odběratele je nutné omezit vyhledávání na jeden stát. 
vyhledávání Odběratele Zde si tak můžete nastavit, který stát bude v takové situaci přednastaven.

Výchozí pojistná  Při většině činností souvisejících se správou pohledávek se můžete zaměřit buď na celé portfolio, 
smlouva nebo na konkrétní pojistnou smlouvu či skupinu smluv.
 V této části si tak můžete zvolit výchozí pojistnou smlouvu. Tato vybraná pojistná smlouva pak 
 bude automaticky předvolena všude, kde je to potřebné či vhodné. Například u seznamu Limitů či 
 Nezaplacení, když žádáte o Limit či registrujete případ Nezaplacení na Odběratele.

Výchozí stránkování Pod seznamy s výsledky vyhledávání či filtrování zobrazuje Atradius Atrium možnosti stránkování. 
 Jedna z těchto možností je počet výsledků na jedné stránce. Zde si tak můžete tuto hodnotu upravit 
 dle potřeby a velikosti svého portfolia. Lze vybírat z hodnot 5, 10, 20 nebo 50 výsledků na jedné 
 stránce.

Pro uložení nastavených hodnot je nutné kliknout na tlačítko „Uložit“ (Save).
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Nastavení komunikace 
Atradius Atrium zobrazuje či zasílá upozornění na mnoho akcí či změn v portfoliu. Je proto možní, že se rozhodnete některá 
upozornění vypnout. V této části tedy můžete změnit, která upozornění, a jakým způsobem, budou oznamována.

Preferovaný způsob komunikace umožňuje zvolit si upozornění pouze online v Atradius Atrium, anebo jejich zasílání také na 
email. Emailové upozornění je výhodné zejména v situaci, kdy nejste přihlášeni do Atradius Atrium.

Preferovaný způsob komunikace

Email a online Pouze online

Níže naleznete čtyři hlavní kategorie ve vztahu k vaší pojistné smlouvě či portfoliu. Každou část si můžete rozbalit a zobrazit si 
tak konkrétní události či akce, na které je možné být upozorněn. Upozornění bude zobrazeno či odesláno pouze u zaškrtnutých 
položek. Všechny položky můžete vybrat či zrušit jejich výběr kliknutím na možnost „Vybrat vše“ (Select/ Deselect all) v pravé 
horní části panelu. 

Formulář hodnocení Odběratele

Schválení v plné výši

Historické pojistné krytí Maximální vj je součet limitů 

Vybrat vše

Nové možnosti pojistného krytí

Ukončení platnosti pojistného krytí

Zrušení pojistného krytí Pojistníkem

Změna ratingu Odběratele

Snížení limitu

Zamítnuta žádost o krytí

Částečně schválené krytí

Zrušení pojistného krytí pojistníkem

Ukončení platnosti (části) pojistného krytí

Změna nákladů na provozní a monitoring Odběratelů

Zrušení pojistného krytí

Žádost o pojistné krytí

Revize Odběratele Revize portfolia Odběratelů

Pojistné krytí

Aktualizace případu

Schvaleni svj platí pojistné plneni

Nový pripad nezaplacení Nový pripad vymáhaní

Ožnameni pojistné události

Soudní řízení

Platba ze strany dlužníka Předběžny vj počet pojistné plnění

Pojistné události Vybrat vše

Odeslání faktury Prodloužení pojistné smlouvy Změna částky Maximální vj se součtu Limitu

Změny v Seznamu pojistného území Změny v rozpisu plateb pojistného

Pojistná smlouva Vybrat vše

Upozomení na chybějící hlášení

Hlášení pro vzp. poj. Vybrat vše

Jakmile jste s nastavením spokojeni, potvrďte jej kliknutím na tlačítko „Uložit“ (Save) ve spodní části obrazovky. 
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Nastavení exportu dat 
Na této stránce je možné vybrat, která data bude obsahovat report přehledu Limitů. Tento report si můžete vygenerovat na 
panelu „Limity“ (Credit limits) na stránce „Správa pohledávek“ (Credit management). 

ID Pojistnika

Adresa

Pojistná smlouva Pojistník

Vybrat vše

Vaše reference

Region

IČ (registrace číslo)

Město

Stat Odběratele

DIČ (VAT)

PSČ (ZIP)

Kód statu

Dun & Bradstreet ID

ID Odběratele Název Odběratele

Creditreform ID

Třída ratingu

Teikoku Daňové identifikační číslo 

Obor podnikání

Předchozí třída ratingu

Měna pojistné smlouvy

Datum posiení aktualizace

Změna ratingu

Kód měny pojistné smlouvy

Předchozí rating

ID Limitu

Částka žádosti o limit v měně pojistné smlouvy

Popis oboru podnikání Rating Odběratele

Volby pro exportu limitů

Částka Limitu v měně pojistné smlouvy - celková

Částka Limitu v měně uživatele - celková

Částka Limitu 1 v měně pojistné smlouvy Částka Limitu 2 v měně pojistné smlouvy

Měně uživatele

Datum žádosti

Datum vypršení částky Limitu 2

Částka Limitu 1 v měně uživatele

Datum rozhodnutí

Datum účinnost Limitu

Částka Limitu 2 v měně uživatele

Datum vypršení částky Limitu 1

Datum zrušení limitu 

Kód měny uživatele Částka žádosti o limit v měně uživatele

Typ Limitu Podmínky Limitu - částka 1 Podmínky Limitu - částka 2

Podmínku Limitu Nadcházející události Indikátor nezaplacení

Součástí exportovaného souboru budou pouze ty hodnoty, které budou zaškrtnuty. Všechny položky můžete vybrat či zrušit 
jejich výběr kliknutím na možnost „Vybrat vše“ (Select/ Deselect all) v pravé horní části panelu.

Jakmile jste s nastavením spokojeni, potvrďte jej kliknutím na tlačítko „Uložit“ (Save) ve spodní části obrazovky.
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Užitečné tipy

Stránkování 
Při prohlížení výsledků vyhledávání jsou dole uvedeny možnosti stránkování. Je možné přejít na další strany nebo 
nastavit počet položek na straně.

Strana    1 (1-3 z 3 položky)z 1 5Ukázat výsledků na stránku1  2  3

• Pokud jsou výsledky zobrazeny na více stránkách, uvidíte zde, na jaké stránce se nacházíte, kolik jich je celkem 
 a kolik položek je zobrazeno (např. 1-5 z 11 položek)

• Šipkami uprostřed je možné se pohybovat rychle dopředu i dozadu nebo až na první/poslední stranu vyhledávání 

• Také je možné nastavit počet položek na stránce na 5, 10 nebo 20 a to buď přímo ve výsledcích vyhledávání nebo 
 jako výchozí nastavení v účtu uživatele.
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Pro více informací můžete zhlédnout instruktážní videa nebo kontaktovat zákaznický servis.

Úprava tabulek 
Pokud zadáváte finanční transakce nebo vyplňujete jiné informace spojené se správou pojistné smlouvy do tabulky, 
kdy můžete rovnou vybírat z přednastavených možností. Nápověda vždy upřesní, jaká data jsou pro dané pole 
požadována.

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR 789654123

Jakmile jsou všechny potřebné informace správně vyplněny, lze vše potvrdit zelenou ikonkou vpravo od příslušného 
řádku. Tím se všechny změny uloží. Případně lze změny zrušit červeným křížkem.

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti Číslo 

Faktura nebo EUR 789654123

Odstranit řádek lze pomocí ikonky odpadkového koše.

Číslo 

0789654123045

45676533

06/11/2020

06/11/2020

+ Přidat

Typ Částka (včetně daně) Daň % Datum vystavení Datum splatnosti

12/11/2020

12/11/2020

---

---

Částka daně

---

---

---

---

---

---

Nový řádek pak můžete přidat prostřednictví odkazu “Přidat“ (Add entry), který umístěn pod posledním řádkem 
tabulky.

+ Přidat

V záhlaví sloupce pak jde měnit řazení tabulky dle preferencí uživatele v sestupném či vzestupném pořadí.

Stát

Andorra

Itálie

Typ krytí

Credit risk

Credit risk

Lhůta splatnosti do

180 dní

180 dní

Částka hlášení

--- EUR

Pojistná sazba (%)

0.04

0.045

+ Přidat

GBPČástka hlášeníStát

Pro úpravu dat je třeba využít modrou ikonku pera vpravo u příslušného řádku. Případně lze využít dvojklik pro 
úpravu zadaných dat v příslušném poli. Pokut upravujete dat, je možné přecházet mezi sloupci v řádku pomocí 
tabulátoru (        ) na klávesnici.
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