Krátky manuál pre priradenie akontovaných platieb
Vo vašej elektronickej pobočke pribudla nová funkcionalita pre priradenie nespárovaných (akontovaných)
platieb. Umožní vám priradiť vaše akontované platby k zatiaľ nevyrovnaným predpisom (predpis poistného,
výkaz nedoplatkov, prípadne iné vaše záväzky, ktoré treba uhradiť) alebo určiť nepriradenú platbu pre budúce
obdobie. Jednoducho, rýchlo a na niekoľko klikov.
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Priradenie akontovaných platieb

Čo je akontovaná platba?
Je to nepriradená platba, ktorej chýba bližší identifikátor (variabilný alebo špecifický symbol - VS, ŠS). Alebo
obdobie, ku ktorému by platba mala patriť, je už vyrovnané (uhradené).
Ako sa dostanem k akontovaným platbám?
K akontovaným platbám sa dostanete cez svoj Stav účtu > Nepriradené platby A1 a A2 (obr.1)

Obr.1

1.1

Rozdelenie obrazovky

Na obrazovke pre priradenie akontovanej platby (obr.2) vidíte všetky vaše akontované platby „Vaše platby na
priradenie“ – tieto sa nachádzajú v ľavej časti obrazovky (F) a všetky vaše dostupné predpisy na priradenie
„Vaše predpisy na priradenie“ – tieto sa nachádzajú v pravej časti obrazovky (E). Platby môžete dať započítať
automaticky „Automatické započítanie“ alebo vykonať manuálne „Manuálne započítanie“.
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Obr.2

1.2

Popis jednotlivých častí obrazovky:
A) Automatické započítanie slúži na automatické započítanie vašich akontovaných platieb. Nepriradenú
platbu sa nastavenými algoritmami pokúsime automaticky priradiť k vašim dostupným predpisom (k
poistnému, ktoré treba uhradiť).
B) Manuálne započítanie slúži na manuálne započítanie vašich nepriradených platieb, kedy si môžete
vybrať konkrétny dostupný predpis, ku ktorému chcete platbu priradiť. Ak máte dostupných
predpisov viac, započítanie jednej platby môže byť realizované v jednom kroku na viac predpisov.
C) Platba vopred slúži na priradenie platby do budúcnosti. Platba sa automaticky priradí k obdobiu hneď
po vygenerovaní nasledujúceho preddavku vo vašom stave účtu (budete mať tak uhradené poistné
vopred). Táto možnosť je vám dostupná len v prípade, keď máte všetky predpisy uhradené a zároveň
evidujeme u vás nepriradenú platbu (peniaze „navyše“).
D) Priradiť k obdobiu, ak si vyberiete túto možnosť priradenia úhrady, musíte si vybrať jedno konkrétne
obdobie (z dostupnej ponuky), ku ktorému vám systém priradí akontovanú platbu po vygenerovaní
daného predpisu. Táto možnosť je dostupná len v prípade, kedy u vás neevidujeme žiadny dostupný
predpis, ale iba nepriradenú platbu.
E) Vaše platby na priradenie sú všetky vaše akontované platby.
F) Vaše predpisy na priradenie sú všetky vaše dostupné predpisy na priradenie, ktoré treba uhradiť.
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1.3

Ako priradiť akontovanú platbu

Akontovanú platbu môžete priradiť Automatickým započítaním
započítaním
.

alebo Manuálnym

Ak si vyberiete možnosť Automatické započítanie, systém sa sám pokúsi nepriradené platby priradiť k vašim
dostupným predpisom. V takomto prípade nie je potrebné označovať žiadnu akontovanú platbu ani predpis
ktorý chcete spracovať.
Ak zvolíte možnosť Manuálneho započítania, postupujte nasledovne: V ľavej časti obrazovky Vaše platby na
priradenie si vyberiete a označíte jednu akontovanú platbu. Túto platbu môžete sami priradiť k ľubovoľnému
jednému alebo viacerým predpisom, (pokiaľ je nejaký zostatok akontovanej platby) ktoré si vyberiete v pravej
časti obrazovky Vaše predpisy na priradenie. (obr.3)

Obr.3
POZOR: v tomto kroku môžete vybrať iba jednu akontovanú platbu z ponúknutého zoznamu. Po kliknutí na
tlačidlo Manuálne započítať, prebehne započítanie platby a proces môžete zopakovať pre ďalšie nepriradené
platby, ak také existujú.
Všetky nepriradené platby, ktoré obsahujú nejakú doplnkovú informáciu, sú v zozname označené ikonou
(obr.4) V zozname sa môžu objaviť aj platby označené červenou farbou. S týmito sa nedá pracovať (obr.5).

Obr.4

Obr.5
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Po úspešnom priradení platby sa vám zobrazí upozornenie o tejto aktivite (obr.6). Môžete pokračovať
v priradení ďalšej platby, ak taká existuje, alebo sa vrátiť späť do stavu účtu, prípadne podať reklamáciu stavu
účtu.

Obr.6
V prípade, že priradíte viacero platieb naraz, môže ich spracovanie trvať dlhší čas (obr.7). O úspešnom ukončení
budete informovaný cez panel upozornenia, ktorý sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky (obr.8).

Obr.7

Obr.8

1.4

Ak neexistuje žiadny predpis na priradenie

Ak sa v ľavej časti obrazovky Vaše platby na priradenie nachádza akontovaná platba, no v pravej časti
obrazovky Vaše predpisy na priradenie nemáte žiadne predpisy (obr.9), môžete platby určiť na započítanie do
budúcnosti a to použitím tlačidla Platba vopred
alebo Priradiť k obdobiu
.

Obr.9
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Platbou vopred priradíte vybranú platbu do budúcnosti. Platba sa automaticky započíta – priradí k obdobiu,
hneď po vygenerovaní nasledujúceho predpisu vo vašom stave účtu.
Ak si vyberiete možnosť Priradiť k obdobiu, musíte vybrať jedno konkrétne obdobie (z ponuky, ktorá sa vám
zobrazí - obr.10), ku ktorému budete mať priradenú úhradu po vygenerovaní daného predpisu. Tlačidlo Priradiť
k obdobiu je dostupné až po vybratí konkrétneho obdobia.

Obr.11
Pozor: Platby vyhradené pre priradenie v budúcich obdobiach sa budú aj naďalej zobrazovať v zozname
platieb na priradenie. Informáciu o ich stave získate cez ikonu
Toto priradenie platby vopred alebo priradenie na budúce obdobie môžete kedykoľvek zmeniť.

2

Riešenie problémov

V prípade, že priradenie platieb neprebehlo úspešne (obr.12) alebo niečo nie je v poriadku, kontaktujte nás
prostredníctvom

. Tlačidlo nájdete v spodnej časti obrazovky.

Obr.12
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