Hellix – Poistná kalkulačka
Program Hellix – Poistná kalkulačka je profesionálny softvér určený pre
poisťovacích agentov na výpočet a porovnanie poistného. Vďaka praktickému ovládaniu
je práca s ním jednoduchá a rýchla. V tomto programe hravo zvládnete výpočet
poistného vybraných produktov od viacerých poisťovateľov. Silnou stránkou programu je,
že pri výpočte poistného zohľadňuje všetky parametre produktu na základe metodík
vydaných poisťovateľmi. Obsahuje množstvo praktických funkcií, medzi ktoré môžeme
zaradiť: Administrácia šablóny pre tlač ponuky (zaradenie firemného loga, kontaktných
údajov obchodníka), evidencia klientov, vozidiel, ponúk, spätné načítanie údajov
s uloženej ponuky a prepočítanie podľa aktuálnych podmienok, automatické informovanie
o novej verzii programu s následnou inštaláciou aktualizácií. Samozrejmosťou sú rôzne
výstupy, filtre, exporty, archivácia klientskych ponúk, ako aj naplnenie poistného návrhuako ukážky na vypísanie poistnej zmluvy, generovanie ponuky pre klienta.

Moduly programu HELLIX – Poistná kalkulačka
Modul - Povinné zmluvné poistenie
Tento modul rieši výpočet a porovnanie poistného od všetkých poisťovateľov tohto
produktu. Do výpočtu sú zahrnuté všetky zľavové a prirážkové parametre k produktom
podľa platných metodík poisťovní. Možnosť výberu zaradenia poisťovne do ponuky pre
klienta. Následné naplnenie návrhu poistnej zmluvy ako vzoru pre vypísanie zmluvy.
Generovanie ponuky pre klienta.

Modul - Havarijné poistenie
Modul rieši výpočet a porovnanie poistného od vybraných poisťovateľov tohto produktu
(AllianzSP, AXA, ČSOB, Generali, Kooperativa (571 aj 574), Komunálna (265 aj 276),
Uniqa, Union, Wustenrot (ročné aj trojročné) ). Do výpočtu sú zahrnuté všetky zľavové
a prirážkové parametre k produktom podľa platných metodík poisťovní. Užívateľ si môže
súčasne navoliť viaceré typy spoluúčasti a zároveň môže si navoliť rôzne poistné sumy
podľa ocenia vozidla od konkrétnej poisťovne. Kalkulačka zohľadňuje aj škodový priebeh
klienta. Užívateľ má možnosť výberu zaradenia poisťovne do ponuky pre klienta.
Následné naplnenie návrhu poistnej zmluvy ako vzoru pre vypísanie zmluvy. Generovanie
ponuky pre klienta.

Modul - Výpoveď poistnej zmluvy
Tento modulu Vám zabezpečí výpočet do kedy najneskôr treba podať výpoveď súčasnej
poistnej zmluvy a následne vám vygeneruje výpoveď rôznych typov zmlúv na základe
zapracovaných

predvolených

šablón

výpovedí.

Obsahuje

číselník

poisťovní

s ich

kontaktnými údajmi. Možnosť generovania výpovede v rôznych formátoch ( PDF, MS
Word, OpenOffice ).

Modul - Prorata
Tento modul využijete, ak potrebujete vyrátať alikvotné poistné za dané časové obdobie
s možnosťou výberu počtu dní podľa výpočtovej metodiky Pro rata ( 360 alebo 365 dní ).
Využitie tohto modulu hlavne pri súborovom poistení.

Modul - Evidencia
Vďaka tomuto modulu máte zabezpečené spracovanie evidencie klientov, vozidiel,
archivácie

klientskych

ponúk.

Významnou

funkciou

tohto

modulu

je

umožnenie

generovania ponuky pre vybraný produkt priamo z klientskej karty. Je tu zapracovaná
funkcia, ktorá umožňuje vygenerovať zmluvy v zadanom časovom predstihu pred
posledným dňom možnej výpovede a s následným prepočtom ceny poistného cez
kalkulačku a prípadné vygenerovanie výpovede poistnej zmluvy. Je tu možnosť filtrovať
takmer podľa všetkých kritérií – údajov, čo sú zadané v databáze.

