
WWW.INSOLVENCE2008.CZ/VIRTUALNI-ASISTENTKA

 
 natažení nového řízení
 zadání účtu MP
 doplnění záložky základní: kontrola základních lhůt (lhůta pro přihlášky, lhůta pro po- 
 dání ZPO na soud) + doplnění termínu PJ
 nastavení případu (pobočka, zpracovatel, kategorie, barevné označení, formát příkazu)
 údaje o dlužníkovi dle Návrhu na povolení oddlužení (počet vyž.osob, výživné)
 subjekty: zadání kor. adresy, příp. zástupce dlužníka, plátce příjmu dle Návrhu na po- 
 volení oddlužení
 zadání majetku dle Návrhu na povolení oddlužení
 Dokumenty: vytvoření 5 základních složek (př. Součinnosti, Přihlášky, Příkazy k úhra- 
 dě, ODITY, Zprávy o plnění oddlužení)
 generování max. 5ks úvodních výzev k součinnostem (počítáno včetně vícero ks na  
 dlužníka, př.dlužník 3ks, banka 2x, apod.)
 odeslání úvodních součinností dopisem online, mailem, DS (max. 5 k 1 řízení)
 zadání přihlášek dle předem sjednaného rozsahu, zadání anonymizovaných informací  
 z Dokumentů (originál přihlášky)
 nastavení změn do PJ - bez USN ihned, nastavení změn do SK po PJ - s Usnesením +  
 DITA (lze i odeslat přes DS)
 generování formulářů k PJ s již nastavenými stanovisky či popřením od IS
 generování vyrozumění o popření nevykonatelných pohledávek insolvenčním správ- 
 cem, dlužníkem
 odeslání vyrozumění o popření věřitelům dopisem online (mailem, DS)
 nastavení SK dle USN
 nastavení záložky základní: základní termíny - datum 1. splátky
 nastavení intervalu na zaslání ZOPO dle USN
 nastavení termínu ZOSO

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA
KOMPLET

 Kompletní asistence správy insolvenčního případu po dobu 60 měsíců
 Jaké činnosti vám zajistíme?
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KOMPLET

250 Kč / 1 řízení (měsíc)
Doplňkové činnosti: 

Odeslání úvodní výzvy 
Do 5 kusů                                 ZDARMA
Nad 5 kusů                               20 Kč za jednu
Ceny jsou uvedeny bez DPH za jedno řízení.

 nastavení termínu pravidelné kontroly dlužníků
 nastavení termínu předložení příjmů dlužníka
 nastavení ZOPO - nastavení upozornění na nedostatečné příjmy po 2-3M včetně výše  
 srážky, příp.kontrola výše min a max srážky
 nastavení nákladů: č.ú. IS ke všem odměnám + nastavení nákladu k úhradě 4% odmě- 
 ny IS pro případ zpeněžení nezajištěného majetku
 výživné + dlužné výživné dle ZPO
 2x prázdný řádek jiné zapodstatové pro případ uhrazení nestandardních pohledávek
 ostatní dle sdělení IS, pokud bude třeba
 generování výzvy na věřitele ke sdělení platebních instrukcí
 odesílání výzvy věřiteli ke sdělení platebních instrukcí dopisem online (mailem, DS)
 generování výzvy na plátce příjmu dle vzoru v SW
 odeslání výzvy na plátce příjmu dopisem online (mailem, DS)
 nahrávání dokumentů zaslaných IS do SW (Dokumenty)
 kontrola banky a příjmů + příprava příkatů k úhradě + rozdělení deponace věřitelům 
 + kontrola uhrazených či dlužných odměn IS před SK + jejich vyplacení správci
 nastavení změn po SK + generování ODITA
 odeslání ODITY na soud přes DS
 příprava rozvrhu k rozdělení mim.příjmů dle pokynů IS v oddlužení (deponace srážek,  
 exekucí, apod. před SK) is rozpočtem 4% odměny pro IS
 příprava a generování pravidelné ZOPO s komentářem v rozsahu předem domluve- 
 ným se správcem
 příprava, generování a odesílání součinnosti dlužníku v rámci kontroly dle § 15 zák.  
 č. 121/2019 Sb.
 kontrola srážek dle výplatnic

Doplňkové činnosti:

odesílání úvodní výzvy nad 5 (platba za každou zvlášť) 20Kč za každou 
odeslanou výzvu


