Ügyvédportál felhasználói útmutató
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Az Ügyvédportál teljeskörű ügyintézést tesz lehetővé tagjai részére.
Ezzel az útmutatóval segítünk eligazodni a különböző menüpontokban, kiemelve, hogy az
egyes menüpontok funkciója mely esetekben használható.

Szerződéskötés új tagok részére
•

Szerződéskötés kezdeményezése az online felületen.

•

A szerződéskötéshez szükséges alapadatok megadása, díjkalkuláció. Irodavezető
esetén a bal alsó ikonnal, egyéni ügyvéd esetén a jobb alsó ikonnal tud továbblépni.

•

Portál bejelentkezési adatok megadása.
Felhasználónév, e-mail cím, és jelszó (legalább 8
karakter, kis és nagybetű, valamint szám. Kérjük
speciális karaktert ne használjon.) megadását
követően rendszerünk egy ellenőrző kódot küld
a megadott e-mail címre. Az ellenőrző kód
megadása után folytathatja a folyamatot.
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•

Személyes adatok megadása, és a kapcsolódó dokumentumok megismerése és azok
elfogadása (kapcsolattartási nyilatkozat elfogadása - opcionális). Az adatok beküldése
gombra kattintva a szerződéskötés folyamat végére ért.

Első bejelentkezés meglévő tagok esetén
•

Az e-mailben küldött felhasználónévvel és jelszóval
belépés az Ügyvédportálra.

•

Az e-mail címre küldött kód beírásával a belépés megerősítése.
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•

Első bejelentkezéskor változtassa meg jelszavát. (Legalább 8 karakter, kis és nagybetű,
valamint szám. Kérjük speciális karaktert ne használjon.)

Kapcsolattartás
•

Ebben a menüben van lehetőség elfogadni a kapcsolattartási nyilatkozatot.

Levelezés
•

Itt találja a különböző témakörökben keletkezett dokumentumokat. Itt tudja letölteni
és megtekinteni a MÜBSE által küldött dokumentumokat (igazolások, díjelőírások stb.)

Egyenleg, díjfizetés
•

Ebben a menüben látja az egyenlegét, és itt tudja kezdeményezni az online díjfizetést is. Az
online az OTP Simplepay szolgáltatással történik, melyhez átirányításra kerül az OTP oldalára.
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Online fizetéstörténet
•

Ebben a menüben lehet áttekinteni az eddigi online befizetéseket.

Biztosítás módosítása
•

Ebben a menüben van lehetőség módozat változtatásra, valamint itt kezdeményezhet új
kiegészítő biztosítás megkötését.
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Munkatársak
•

Ebben a menüpontban lehet az alkalmazott ügyvédekre illetve irodatagokra (ügyvédi iroda
esetén) vonatkozó biztosításokat (alap, és kiegészítő) megkötni, módosítani, törölni.

Személyes adatok módosítása
•

Ebben a menüben van lehetőség a személyes adatok módosítását bejelenteni (cím,
elérhetőség stb.)
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Iroda adatok módosítása
•

Ebben a menüben van lehetőség az iroda adataiban bekövetkezett változások bejelentésére
(cím, elérhetőség stb.).

Igazoláskérés
•

Ebből a menüpontból tudja kezdeményezni a különböző igazolásokra vonatkozó igényét.

Kárbejelentés
•

Ebben a menüpontban lehet bejelenteni az esetlegesen bekövetkező
káreseményeket a MÜBSE felé.
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Segélyezés
•

Ebben a menüben lehet benyújtani segélykérelmet a MÜBSE felé.

Szüneteltetés
•

Ebben a menüben van lehetőség a szüneteltetés bejelentésére.
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Szüneteltetés vége
•

Ebben a menüpontban lehet a szüneteltetés végét bejelenteni.

Törlés
•

Itt tudja bejelenteni a biztosítási (és tagsági) jogviszony megszüntetését.
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Személyes adatok
•

Ebben a menüpontban tekinthetők át a felhasználó személyes adatai (cím, elérhetőség stb.)

Iroda adatok
•

Ebben a menüpontban tekinhetők át az iroda adatai (cím, elérhetőség stb.).

Általános ügy
•

Ebben a menüben van lehetőség a szokásos ügymenettől eltérő, speciális kérések MÜBSE
felé történő közlését.
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Jelszó módosítása
•

Ebben a menüpontban tudja megváltoztatni a jelszavát.

Kreditszerzés
•

Ebben a menüpontban éri el a Kamara által akkreditált képzési anyagainkat, melyek
segítségével kreditpontok szerezhetők. Az anyagaink folyamatosan bővülnek.
Részletes leírást az akkreditáció menetéről itt talál.
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