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Biztosítások kezelése a Nagy Utazás 3 programban 

 

 

A Nagy Utazás 3 programban több biztosítótársaság kötvényeinek nyilvántartására, kitöltésére 

és kinyomtatására, valamint számlázására van lehetőség, emellett az elszámolások elkészíté-

sére is van mód.  

A program által kezelt biztosítótársaságok a következőek: 

 Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

 AEGON Magyarország Biztosító Zrt. 

  

FIGYELEM! A NU3 programban minden utazási irodában csak annak a biztosítótársa-

ságnak a kötvényei jelennek meg, amellyel az adott iroda szerződésben van! 

 

A biztosítási kötvényeket a Biztosítás menüből – illetve foglaláshoz kapcsolódó biztosítás ese-

tén a foglalásból – állíthatjuk ki. 

 

 

 

Gépi kötvények menüpont: gépi kötvények nyilvántartására és elkészítésére, központilag 

nyilvántartott – a Foltnet által kiadott – kötvénytartománnyal (kivéve AEGON, ld. másik leírás). 

Kézi kötvények menüpont: ide azokat a kötvényeket visszük fel, melyeket kézi kötvényként 

állítottunk ki – a rendszer, a program vagy egyéb technikai meghibásodás miatt –, de a hónap 

végi elszámolásban szeretnénk a programban látni. Illetve egyes biztosítótársaságok esetében 

ide lehet felrögzíteni a fakultatív és repülőjegy stornó biztosítást is. 

Számlák menüpont: az iroda saját számláitól elkülönítetten szerepelnek az útlemondási- és a 

BBP biztosításokról kiállított számlák, mivel ezeken a számlákon a szállító nem az iroda, ha-

nem a biztosító. (kivéve AEGON, ld. másik leírás) 
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I. GÉPI KÖTVÉNYEK KÉSZÍTÉSE 

A gépi kötvényekhez belépve mindig a legutolsó kiállított biztosítási kötvényt láthatjuk. Ha új 

kötvényt szeretnék kiállítani, akkor a navigátoron található Felvitel gomb segítségével kezdhet-

jük el a munkát. 

Kötvény fülön a következőket kell beállítani a gomb megnyomása után: 

1) A biztosítótól függően a megfelelő módozat kiválasztása 

Pl. COLONNADE  

  

2) Biztosítás érvényességének beállítása 

 

3) A biztosítótól függően a megfelelő kedvezmények, pótdíjak bejelölése 

Pl. COLONNADE  

     

A program automatikusan számolja a bejelölt kedvezményeket és pótdíjakat. A különböző kor-

határok alapján elszámolt – pl. 65, 70 és 80 év feletti - pótdíjat az utas születési évéhez beírt 

dátum alapján számolja, tehát nem opcionális, hanem kötelező felár. Gyerekkedvezményt ál-

talában nem kötelező adni és a program sem számolja az életkorból automatikusan, de csak 

akkor engedi megadni, ha a születési évszám a biztosító feltételei alapján megfelelő. 

FIGYELEM! A módozatokra, kedvezményekre és a felárakra vonatkozó szabályok min-

den esetben az adott biztosítótársaság szabályzatában találhatóak! 

Ha a vevő adatai nem 

egyeznek a kötvényen 

szereplő utas adatával 

– pl. céges számlát kell 



FOLTnet Kft. – Nagy Utazás 3 

-3- 

kiállítani a kötvényről –akkor még itt, a kötvény fülön rögzíthetjük a Vevő adatait, vagy be is 

emelhetjük a programban található utas- vagy vevőtörzsből.  

Ha a Vevő azonos az Utas törzsből beszúrt Biztosítottal, akkor az Utas fülön történő beszúrást 

követően a Vevő adatai automatikusan kitöltődnek. 

Következő lépésként az Utaslista fülön tudjuk az utas(oka)t rögzíteni: 

A Hozzáadás gomb megnyomása 

után: vagy begépeljük az Utas 

adatait vagy a  gomb segítsé-

gével kiválaszthatjuk az utast az 

Utas törzsből (az Utas törzsbe 

természetesen rögzíteni is lehet 

Utast ebben a lépésben és a 

mentett adatot is beszúrhatjuk a 

kötvénybe).  

Kötelezően rögzítendő adatok az 

Utas neve és születési ideje, miu-

tán ezeket megadtuk – vagy be-

szúrtuk az Utas törzsből –, a 

Mentés gombbal rögzíthetjük a 

felvitt adatokat. 
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Ha véletlenül Utas nélkül próbáljuk elmenteni a kötvényt, a program figyelmeztet, hogy ez 

nem lehetséges, illetve a kiválasztott módozathoz felvihető maximális létszámot is jelzi ne-

künk. 

 

Az utas(ok) feltöltése után a navigátoron található Mentés gombbal rögzíthetjük véglegesen a 

kötvényt. A kötvény adatait mindaddig módosíthatjuk, amíg ki nem lett nyomtatva (kivéve 

Colonnade biztosítónál, ott csak a kiállítás napján módosítható a kötvény). 

Így néz ki az elmentett kötvény pl. a Colonnade Insurance biztosítónál: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentés után ki kell nyomtatni a kötvényt a biztosító sorszámozott kötvény nyomtatványára, a 

nyomtatás után a továbbiakban már csak másolat nyomtatása lehetséges. 
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A biztosítási kötvény mentése után aktívak lesznek a kötvény képernyő jobb oldalán található 

gombok, melyekkel különböző műveleteket végezhetünk, nézzük sorban a lehetőségeket: 

 

A szigorú számadás gomb megnyomása után a mellette 

levő mezőbe beírhatjuk a kötvény nyomtatvány sorszá-

mát. 

A Számlázás, illetve Bizonylatkészítés 

gomboknál két lehetőség közül vá-

laszthatunk: 

Az „Automatikus” opció választása esetén a NU3 program 

elkészíti a számlát vagy a bevételi bizonylatot a kötvény-

ről. Ha a „Kézi” beállításra kattintunk, akkor a képernyőbe 

beírhatjuk annak a számlának, illetve bizonylatnak a sor-

számát, amelyet ugyan a kötvényhez készítettünk, de 

nem a NU3 programmal. 

 

A kiállítás napján még lehetőségünk van a kötvény törlésére a navigátoron található Törlés 

gombbal, utána már csak visszafizettetni tudunk. 

A Visszafizetés gombbal lehet a kötvény díjának visszatérítését kezdeményezni, ez az érvé-

nyességi idő lejártáig lehetséges. Ha az érvényesség a visszafizetés időpontjában már meg-

kezdődött, akkor a program kiszámolja, hogy mennyi fizethető vissza a kötvény összegéből. 
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II. KÖTVÉNYEK SZÁMLÁZÁSA 

A kötvények kiszámlázása úgy történik, hogy a számlán nem az iroda, hanem a biztosítótársa-

ság szerepel szállítóként (kivéve AEGON). A számla kiállításához ki kell keresni a számlázandó 

kötvényt, ezt legegyszerűbben a Biztosítási kötvények gyorslistából tehetjük meg, amelyet a 

menüsor végén található gombbal érünk el.  

 

A listában több szempont alapján is kereshetünk, a kereséseknél célszerű a ~ jelet használni, 

és egyszerre több keresési szempontot is alkalmazhatunk. Az eredményeket a Frissítés gomb-

bal hívhatjuk elő, majd két kattintással átléphetünk közvetlenül a kötvény képernyőjébe, hogy 

kiállíthassuk a számlát. 

Ha beléptünk a kötvénybe a Számla gomb megnyomása után a számla elkészítéséhez válasz-

szuk az „Automatikus” opciót. Ekkor feljön egy újabb képernyő, melyben az összes olyan köt-

vény megjelenik, amelyet a kötvényhez tartozó biztosítónál aznap készítettünk. 
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Ezek közül egy-egy pipával – vagy ha mindet számlázni akarjuk, akkor az Összes gombbal - ki 

lehet választani, melyik kötvény(eke)t szeretnék a számlára tenni. Egy csoportra egy közös 

számla csak akkor adható ki, ha a költségviselő közös (pl. egy cég fizeti a dolgozói biztosítá-

sát), egyébként utasonként felmerülhet a számlaigény, ezért utasonként kell/lehet számlázni.  

A Tovább gomb megnyomása után elkészíti a program a számlát melyen a fizetés módja, fize-

tési határidő és a vevő neve, címe módosítható, más adat nem változtatható! 
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A számlát – ahogy a NU3 vevői számlái esetében is – kinyomtathatjuk, vagy exportálhatjuk 

pdf-be. A számla nyomtatási képe: 

 

 

Amennyiben a számlát egy ügynök iroda utasának állítjuk ki akkor is a vevő mindig az utas 

kell, hogy legyen. Iroda nevére nem állítható ki számla, a biztosító számlaadási köte-

lezettsége az ügyfél felé áll fenn.  

Az Iroda ezzel a számlával nem is tud mit kezdeni, hiszen ez nem költség nála, saját nevében 

pedig nem adhat számlát az ügyfélnek. 

A biztosítás számla példányszámát az Eszköz menü/ Központ-nál lehet beállítani! 
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III. KÉZI KÖTVÉNYEK KÉSZÍTÉSE 

Ebbe a nyilvántartásba azokat a kötvényeket visszük fel, melyeket kézi kötvényként állítottunk 

ki - a rendszer, a program illetve a gépünk meghibásodása miatt, vagy egyéb okból-, de a hó-

nap végi elszámolásban szeretnénk a programban látni. Ide tartoznak a fakultatív útlemondási 

biztosítások is és a repülőjegy biztosítások is. 

 

 

 

A kézi kötvények esetében a mezőket a felhasználónak kell kitöltenie, ki kell választani a mó-

dozatot, be kell írni az érvényesség dátumát, a vevő adatait, be kell jelölni a pótdíjakat, ked-

vezményeket, fel kell vinni az utasokat. FONTOS, hogy ilyenkor a kötvény sorszámát és az 

alapdíjat, illetve fizetendő összeget is nekünk kell kitölteni, a program nem számolja! 

Az adatok beírása után a navigátoron el kell menteni a kötvényt. A kézi kötvény nem nyom-

tatható ki (kivéve a Fakultatív stornó és a Repülőjegy stornó), nem hosszabbítható, 

nem törölhető illetve vissza sem fizethető. 
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IV. ELSZÁMOLÁSOK 

A biztosításokhoz tarozó riportok a Kimutatás menü – Kimutatás tündér menüpontban találha-

tóak, a fontosabb listákat részletesen ismertetjük: 

 

Biztosítás foglalásokról lista: milyen foglalásokhoz 

(foglalási számmal) milyen biztosítási kötvények tartoz-

nak. 

Biztosítás számla lista: a programban a biztosítási köt-

vényekből kiállított biztosítási számlákat tartalmazza. 

Értékesítők összesítve lista: adott felhasználó hány 

biztosítási kötvényt és milyen értékben rögzített a prog-

ramban. 

Összesítő elszámolás lista: adott módozatból hány da-

rab került rögzítésre milyen értékben, illetve mennyi lett 

lerontva vagy visszafizettetve. 

Részletes elszámolás lista: az összesített elszámolás részletezés kötvényszámonként. 

Útlemondási biztosítás lista: a foglalásokon szereplő útlemondási biztosítások kimutatása, 

melyeknél a szolgáltatás neve „Útlemondási biztosítás”. Ügyeljünk rá, hogy ha más iroda útle-

mondási biztosítását adjuk egy-egy foglaláson, akkor ettől eltérő elnevezést adjunk, hogy ne 

kerüljön bele a saját biztosításaink elszámolásába. 


