
Starostlivosť o MicroSME klienta
ZÁPIS 4 ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV DO S-CUBE

 ¡ údaje zistiť počas rozhovoru s klientom, pri zakladaní osoby/firmy do S-Cube alebo otváraní účtu,
 ¡ počas rozhovoru využívať a zapisovať údaje na hárok Analýza potrieb pre MicroSME klienta,
 ¡ informácie následne zapísať do S-Cube v daný deň,
 ¡ nezabudnúť informovať príslušného kolegu zodpovedného za MicroSME (riaditeľ pobočky, vzťahový manažér, špecialista pre MicroSME...) 

o založení klienta/účtu, s cieľom ďalšej aktívnej práce s klientom.

 ¡ doplniť zistenú e-mailovú adresu a v komentári uviesť, kto ju používa (konateľ, meno konateľa, sekretariát, všeobecná...),
 ¡ doplniť zistený telefonický kontakt (telefón alebo mobil) a v komentári uviesť konkrétnu osobu, „vlastníka“ čísla.

 ¡ vybrať: Predmet podnikania, obsah: podľa komentára a v komentári popísať, čo je hlavnou podnikateľskou činnosťou, čo vedľajšou. 

Správna starostlivosť o MicroSME klienta = povinnosť vyplniť minimálne 4 základné údaje v S-Cube:

2 KONTAKTY

PRAVIDLÁ PRI ZÁPISE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV DO S-CUBE:

1 e-mail a 1 telefonický 
kontakt

1
HLAVNÝ PREDMET 
ČINNOSTI
ktorej sa venuje najviac  
a ktorá prináša klientovi 
najväčší výnos

2
POČET ČLENOV EKONO-
MICKY SPOJENEJ SKUPINY
ESS

3

TRŽBY
výnosy alebo ročný obchodný 
obrat klienta

4

1. 2 KONTAKTY – vždy minimálne 1 e-mail a 1 telefonický kontakt

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

transakčné menu: Kontaktné a ďalšie údaje o osobe

transakčné menu: Kontaktné a ďalšie údaje o osobe

časť: Prehľad spojení:

časť: Prehľad rozširujúcich informácií:



 ¡ vybrať: Počet členov ESS a doplniť zistený údaj, 
 ¡ ak podnikateľský subjekt nie je prepojený s iným subjektom = „0, bez ďalšieho člena“,
 ¡ ak je firma prepojená napríklad tak, že konateľ má ešte ďalšie dve firmy = „2“,
 ¡ ak sa nachádza konateľ/FOP ešte v iných firmách, ktoré už majú účet v ČSOB Banke, tento údaj uviesť cez rozbaľovník v poli: Počet členov ESS  

v ČSOB banke,
 ¡ ak sú informácie aj o názvoch spoločnosti, údaje vypísať v detaile.

 ¡ vybrať Výkazy a doplniť zistený ročný obchodný obrat, t. j. ročné tržby klienta. Zápis realizovať cez výber „Nový“, „Výkaz za obdobie“ a vybrať 
rok, za ktorý klient uvádza tržby (napr. 2017). Tržby vpísať do poľa „Obrat“ v miliónoch EUR, tzn. ak má klient tržby 50-tis. EUR, doplniť 0,05,

 ¡ ak je subjekt novozaložený a ešte nepodal ani jedno daňové priznanie, vybrať vo „Výkaz za obdobie“ prebiehajúci kalendárny rok a doplniť údaj 
o predpokladaných, očakávaných tržbách. Tržby zapísať v miliónoch EUR,

 ¡ do informácií o exporte/importe, v prípade nezistenia informácií, zapísať „0“.

ESS sú vzájomne prepojené podnikateľské subjekty v majetkovom a personálnom zmysle. Najčastejšie zisťujeme, či konateľ/štatutár alebo majiteľ 
spoločnosti je konateľom/štatutárom alebo majiteľom aj v iných firmách.

V prípade klienta, ktorý podniká viac ako 1 rok, zistiť tržby za posledný ukončený účtovný rok, v prípade novozniknutého podnikateľského subjektu 
zapísať očakávané tržby v prebiehajúcom kalendárnom roku. Skutočné tržby je možné u obchodných spoločností (s.r.o., a.s.) zistiť aj na internetovej 
stránke www.registeruz.sk, pri živnostníkoch iba počas rozhovoru.

3. POČET ČLENOV ESS

4. TRŽBY

transakčné menu: Kontaktné a ďalšie údaje o osobe

transakčné menu: Kontaktné a ďalšie údaje o osobe

Všetky bližšie informácie a pomôcky nájdete v manuáli: Štandardy kvality obsluhy MicroSME klientov
  iBOX – Orientácia na klientov a Poradenstvo – Štandardy kvality.

Existujúci subjekt:

Novozaložený podnikateľský subjekt:

časť: Prehľad rozširujúcich informácií:

časť: Prehľad údajov zo štatistického úradu:


