Инструкция за регистрация в клиентски портал
За клиенти на ВИП Секюрити ЕООД
Уважаеми Клиенти,
За да достъпите клиентския портал, е необходимо да имате сключен договор
за услуги към ВИП Секюрити ЕООД.
1. При влизане за първи път в клиентския портал следва да направите
Регистрация.

2. За регистрация в Клиентския портал са необходими:
A. Клиентски номер (код за плащане) – това е Вашия уникален клиентски
номер, който използвате и като код за плащане на каса;
B. Верификационен код – това е допълнителен код, необходим единствено
при регистрацията в клиентския портал.
И двата кода можете да откриете във Вашите фактури (виж приложената
снимка по-долу). Ако в момента нямате достъп до Ваша фактура, потърсете
съдействие в обслужващия Ви офис или на националния телефон
070014000.
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3. Останалите полета в регистрационната форма се попълват с лична
информация по избор, а именно: име, фамилия, имейл, телефон и парола,
която съдържа: 8 символа с поне едно число, една главна буква и една
малка буква.

4. След попълването на тези данни ще получите имейл с линк за
потвърждение. Отворете имейла и последвайте линка – вече имате достъп
до Вашия акаунт в клиентския портал.

5. След първоначалната регистрация можете да влизате във Вашия акаунт в
клиентския портал само с имейл адреса и паролата, която сте създали.

С какво Ви помага регистрацията в клиентския портал:
▪

Имате достъп до всички Ваши фактури и история на плащанията;

▪

Можете да платите онлайн задължение към ВИП Секюрити ЕООД,
използвайки валидна дебитна или кредитна карта;

▪

Виждате детайли за Вашите обекти и активни договори за охрана към
ВИП Секюрити ЕООД;

▪

Можете да предоставите достъп до Вашия акаунт в Клиентския портал
и на друго лице, например Ваш сътрудник, счетоводител или член от
семейството, който ще следи и извършва плащания;

▪

Можете да ни напишете съобщение и да получите отговор от нас.

Екипът на ВИП Секюрити ЕООД
Юли, 2020

