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Už jste někdy vyhořeli? Uplavala Vám domácnost? Udělalo snad tornádo 
vír ve Vaší dokumentaci? Ne? Tak poděkujte osudu a “zaťukejte na dřevo”.


Pojďme se společně podívat na to, jak katastrofám předcházet a mít 
všechny důležité dokumenty bezpečně archivovány v souladu s GDPR
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e-šanon ve spolupráci s Vaším konzultantem založíte jednoduše. 
Přístup do myPLANNu je možné zřídit jen po ověření Vaší totožnosti. 
Je též nutné zadat telefonní číslo a email, který běžně používáte. 
Ověřením totožnosti klienta a odesláním přístupu do myPLANNu 
budeme moci elektronicky podepisovat smluvní dokumentaci 
(prostřednictvím SMS) a smlouvy vybraných finančních institucí.
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Aplikace je plně responzivní. Přihlásíte se na počítači, tabletu i mobilu.
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Konzultant, který 
se o Vás vždy 
rychle postará. 

Včetně kontaktů 
a představení.

Spokojenost? 
Můžete jej zde 

velmi jednoduše 
doporučit všem 
Vašim blízkým.

Zde najdete 
kopii všech 

podepsaných 
záznamů z 

jednání.

Jsou součástí 
dokumentace ke 
smlouvám, které 

jsme spolu 
uzavřeli.

Můžeme sdílet 
výročí smluv, 
konce smluv 

nebo plánovat 
termíny schůzek.

 
Rádi Vám 

necháme zasílat 
SMS notifikace 
například den 

před termínem.

Máte náhled na 
všechny své 

dokumenty, které 
můžete s Vaším 

konzultantem 
sdílet. Funguje 
to i obráceně. 
Dovedu Vám 

zobrazit všechny 
smlouvy a udělat 

tak ve všem 
skvělý pořádek.

Zobrazuje 
aktuální hodnotu 
Vašeho majetku 
a dovede s ní 

pracovat v čase. 
Pro ideální 
funkčnost je 

nezbytné využít 
Audit privátních 
financí, který u 

mě získáte zcela 
bez poplatku.

Některé 
jednodušší 

produkty, které 
svou konstrukcí 

nevyžadují 
osobní přístup 
konzultanta či 

GDPR ověření, 
si můžete sami 
sjednat online 
zaplacením 
pojistného.
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V sekci HODNOTA PORTFOLIA se lze podívat, jak se vyvíjí investice. 
Díky evropské směrnici PSD2 umožňujeme sdílet klientům jejich 
bankovní data na jednom místě. V aplikaci myPLANN můžete 
spravovat všechny své účty, smlouvy a majetek.
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 Modelujte “na pár kliknutí”, jak by mohla vypadat Vaše hypotéka.

Potřebujete si půjčit? Jakým způsobem splátka zatíží Váš rozpočet?
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Máte děti? Způsobů, jak jim usnadnit start do života, je celá řada…

Zamyslíte se sami, jak přesně může vypadat podzim Vašeho života?
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Sjednejte si kdykoli cestovní pojištění za nejvýhodnějších podmínek.

Spočítejte si jednoduše, kolik peněz budete potřebovat na Vaše cíle.
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AKTIVACE myPLANNu
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Vymyslete 
silné heslo, které spolehlivě 

zabezpečí přístup k Vašemu účtu. 
Velká i malá písmena a čísla. 
Zadejte znovu pro kontrolu 

a potvrďte.

Tím se na Vaše telefonní 
číslo odešle potvrzovací kód. 

Opište ho do příslušného okna      
a opět stiskněte Potvrdit.

Od svého 
poradce jste právě obdrželi 

e-mail s přístupovými údaji do 
myPLANNu. Najdete tam adresu 

stránky, uživatelské jméno, 
a odkaz.
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Přístup do 
myPLANNu máte vytvořený. 
Teď se zbývá přihlásit. Zadejte 

uživatelské jméno, a heslo, 
které jste si vytvořili.

Zbývá 
poslední krok k tomu, 

abyste jej mohli začít používat. 
Zatím se Vám zobrazují informace 

k prvnímu přihlášení. Pečlivě 
si je prostudujte.
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Jakmile souhlas zaškrtnete,   
objeví se okno, kam vyplníte číslo 

dokladu totožnosti.

Až vše přečtete, můžete 
potvrdit souhlas s elektronickou 
komunikací. Bez něj není možné 

myPLANN používat.

V případě že máte 
nezletilé děti, můžete 

zaškrtnout souhlas se zpracováním 
jejich údajů. Následně klikněte 

na tlačítko Ověřit...

Nechejte si zaslat 
ověřovací SMS klíč. Kód z 

mobilu opište a pokud souhlasíte s 
podmínkami, klikněte na tlačítko 

Ověřit a souhlasit.
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Jednodušší 
produkty, které nevyžadují 

osobní přístup konzultanta či 
GDPR ověření, můžete sjednat 

online zaplacením 
pojistného.

Můžeme 
sdílet výročí smluv, konce 

smluv nebo plánovat schůzky. 
Rád Vám nechám zasílat SMS 

notifikace například týden 
před termínem.

Zobrazuje aktuální 
hodnotu Vašeho majetku a 

dovede s ní pracovat v čase. Pro 
ideální funkčnost lze využít 

Audit privátních financí.

Konzultant, který se o Vás 
postará. Budete-li vždy spokojeni, 

můžete ho zde velmi jednoduše 
doporučit Vašim blízkým.

V myPLANNu najdete 
všechny své smlouvy s 

přílohami v elektronické podobě, 
přehledně a kdykoli dostupné 

na jednom místě.

A to je vše. Úspěšně jste se 
dostali do klientského prostředí 

myPLANN.  Můžete začít            
e-šanon používat. 
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V myPLANNu najdete 
všechny své smlouvy s 

přílohami v elektronické podobě, 
přehledně a kdykoli dostupné 

na jednom místě.

Přidejte si jakoukoli smlouvu. 
O ty, které jsme sjednali spolu se 

postarám(e) automaticky.
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Zadejte detaily 
Vaší smlouvy. Nemáte-li čas 

nebo energii vypisovat 
podrobnosti, stačí pouze zapsat 

číslo smlouvy a uložit 
záznam.

Nevyplníte-li detaily 
smlouvy, nahrajte prosím 

dostupnou dokumentaci ke 
smlouvě a Váš konzultant se 

postará o zbytek.

Údaje prosím vyplňujte pečlivě. 
Zabere to jen okamžik a poté už 
budete využívat pouze výhod.

S pojmenováním souborů si 
nedělejte hlavu - Váš konzultant 
záznamy pro přehlednost upraví.
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Zde najdete Vaši kopii záznamů 
z jednání, které jsou součástí 
dokumentace ke smlouvám, 
které jsme spolu uzavřeli.

Pokud rozkliknete detail 
záznamu, najdete veškeré 

podrobnosti o tom, kdo přesně     
o Vaši smlouvu pečuje.
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