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Moje Partners
Klientský portál společnosti
Partners Financial Services, a.s.

Pro koho je portál určen?
Portál moje Partners je určen pouze pro klienty společnosti Partners 
Financial Services, a.s. Přístup si do něj mohou aktivovat pouze klienti, 
kteří od svého fi nančního poradce obdrželi fi nanční plán zpracovaný 
na základě fi nanční analýzy.

Pokud v tomto manuálu nenajdete informace, které jste 
hledali, anebo shledáte některé informace zastaralé, zašlete 
nám prosím námět na rozšíření či opravu na emailovou 
adresu mojepartners@partners.cz .

i

Informace jsou do klientského portálu načítány z interních 
systémů společnosti Partners a vycházejí z informací, které 
jste předali svému fi nančnímu poradci během úvodní 
schůzky či následných servisních schůzek.

Pokud zjistíte, že informace o vás či vašich produktech jsou 
nesprávné anebo neaktuální, kontaktujte prosím svého 
fi nančního poradce, který zajistí aktualizaci dat v interním 
systému společnosti Partners.

Vybrané informace jsou přebírány z online zdrojů 
obchodních partnerů.

i
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Bezpečnost
Veškerý přenos dat je šifrován na úrovni, jakou používají bankovní 
domy. Přihlášení do klientského portálu je podmíněno dvoufázovou 
autentizací – kontrolním kódem zaslaným ve formě SMS. Vaše data 
jsou tak vždy v bezpečí.

Co vám portál může nabídnout?
Na jednom místě naleznete:

Seznam smluv – budete mít přehled o všech svých smlouvách 
sjednaných přes Partners – základní parametry smlouvy, kdy 
a kolik  máte platit, atd. U vybraných smluv uvidíte aktuální 
hodnotu majetku na smlouvě, přehled plateb. U  některých 
smluv dokonce i historii v přehledném grafu.  Kromě smluv 
sjednaných přes Partners si můžete přidávat i své vlastní 
smlouvy.

Kontakt – vždy aktuální kontaktní údaje vašeho finančního 
poradce nebo pobočky Partners Marketu a možnost zaslat dotaz, 
sjednat si schůzku, či zaslat reklamaci centrále společnosti.

Profil – vaše kontaktní údaje – můžete si snadno zkontrolovat, 
zda v Partners evidujeme vaše aktuální kontaktní informace. 
A pokud ne, můžete nám zaslat nové údaje.

Dokumenty – v klientském portále vám přineseme vaši aktuální 
finanční analýzu. Kromě toho si můžete do portálu sami vložit 
vlastní dokumenty, které se týkají vašich finančních záležitostí.
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Aktivace
a přihlášení
Přístup do klientského portálu
Pokud jste klientem Partners, můžete získat přístup do klientského portálu 
Moje Partners dvěma způsoby:

Aktivace účtu přes web:

Na straně https://moje.partners.cz/aktivace/ zadejte své 
rodné číslo bez lomítka.

1

Na základě zadaného rodného čísla dohledáme vaši finanční 
analýzu a na mobilní telefon vám zašleme aktivační kód, který 
zadáte do dalšího formuláře spolu s přihlašovacím e-mailem a 
heslem, které si budete přát používat pro přihlášení do portálu.

Platnost aktivačního kódu je 10 minut.

Zároveň je zde nezbytné zaškrtnout, že souhlasíte se 
všeobecnými podmínkami portálu.

2

Přístupové údaje od finančního poradce – možná už jste našli 
přihlašovací údaje ve svém finančním plánu, možná vám přišly 
e-mailem automaticky po schválení vaší elektronické analýzy. 
Pokud ne a váš účet v klientském portále stále ještě není 
aktivován, kontaktujte svého finančního poradce, který vám rád 
vygeneruje přístupové údaje do portálu Moje Partners. Pak se 
jen přihlásíte a při prvním přihlášení si nastavíte nové heslo – 
není potřeba žádná další aktivace.

Vlastní aktivace účtu přes web Moje Partners – účet v portále 
si můžete aktivovat také sami přes web. Stačí na adrese:

https://moje.partners.cz/aktivace/

zadat své rodné číslo. Následně na váš mobilní telefon 
obdržíte aktivační kód, který přepíšete do dalšího formuláře 
spolu s přihlašovacím e-mailem a heslem, které si budete přát 
používat pro přihlášení do portálu. Pak už jen v e-mailu kliknete 
na odkaz, kterým potvrdíte, že zadaná e-mailová adresa je 
skutečně vaše a můžete se přihlásit.
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Po odeslání formuláře vám bude na zadanou emailovou adresu 
zaslán potvrzovací email, ve kterém bude uveden potvrzovací 
odkaz. Klikněte prosím na tento odkaz – takto ověříme, že 
zadaná emailová adresa skutečně patří vám. 

Pak už se můžete přihlásit s přihlašovacími údaji, které jste 
zadali v kroku 2 tohoto postupu.

3

Aby vaše aktivace mohla proběhnout úspěšně, je zapotřebí, 
aby v interním systému Partners bylo uloženo vaše správné 
rodné číslo a číslo mobilního telefonu. 

Pokud tomu tak není, nebude vám umožněno pokračovat 
v aktivaci, anebo vám nebude doručena aktivační SMS 
zpráva. V takovém případě prosím kontaktujte svého 
fi nančního poradce, který po ověření zajistí, aby v interním 
systému bylo uloženo vaše správné rodné číslo a číslo 
mobilního telefonu.

i

Přihlášení
Pro přihlášení použijte přihlašovací formulář na úvodní straně klientského 
portálu Moje Partners. Pro úspěšné přihlášení musí být váš účet úspěšně 
aktivován (viz kapitola Přístup do klientského portálu). Jako přihlašovací 
jméno použijte e-mailovou adresu, kterou jste použili při aktivaci svého 
účtu nebo kterou jste nalezli v přihlašovacích údajích od vašeho fi nančního 
poradce.

První přihlášení

Pokud vám byly přihlašovací údaje vygenerovány vaším fi nančním 
poradcem, budete při prvním přihlášení do portálu požádáni 
o  nastavení nového hesla a potvrzení všeobecných obchodních 
podmínek. Nebojte se, bude to opravdu pouze při prvním přihlášení.

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své uživatelské heslo, klikněte na hlavní straně na 
odkaz „Zapomněli jste heslo?“.
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V dalším kroku budete požádáni o e-mailovou adresu, kterou používáte 
jako přihlašovací jméno do klientského portálu. 

Na základě této adresy vám bude odeslána SMS zpráva s kontrolním 
kódem, který zadáte do následujícího formuláře. Tento kontrolní kód vám 
umožní nastavit si nové heslo, které budete moci používat pro přihlášení.

Platnost kontrolního kódu je 10 minut.

Abychom vám mohli odeslat kontrolní SMS zprávu, je 
nutné, aby v interním systému Partners bylo uloženo vaše 
aktuální číslo mobilního telefonu. 

Pokud tomu tak není, kontaktujte prosím svého fi nančního 
poradce, který po ověření zajistí, aby v interním systému 
bylo uloženo vaše správné číslo mobilního telefonu.

i
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Zrušení účtu
Pokud si již nepřejete využívat klientského portálu, pošlete nám žádost 
o deaktivaci účtu na e-mailovou adresu mojepartners@partners.cz . 

V okamžiku deaktivace účtu budou všechna vaše data v klientském 
portále smazána. 

Deaktivací účtu jsou data smazána pouze z portálu Moje Partners – 
i nadále zůstáváte klientem Partners, a tak jsou vaše informace v interních 
systémech Partners i nadále zpracovávány za účelem řádného plnění 
smlouvy o poskytnutí finančně-poradenských služeb, k plnění právních 
povinností či pro účely oprávněných zájmů Partners.
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Můj přehled Na jednom místě sledujte Přehled těch nejdůležitějších informací 
z celého portálu, a to v několika základních oblastech:

Poslední události – ty nejdůležitejší aktuální informace z vaší 
analýzy, které by vás mohly zajímat.

Sjednání online – zkratky na nejpoužívanější produkty 
v Samoobsluze.

Počet aktivních smluv – kliknutím na odkaz se přesunete na 
seznam vašich smluv.

Kontaktní údaje fi nančního poradce nebo Partners Marketu – 
rychlý náhled, kdo se stará o vaše fi nance.
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Nemůžete doma najít smlouvy ke svým finančním produktům a nevíte, 
kdy a jaké produkty jste si sjednali? V klientském portále je uvidíte 
přehledně na jednom místě a odkudkoliv.

Do seznamu si můžete přidat i své vlastní smlouvy, které jste si sjednali 
dříve nebo mimo Partners.

Skrytí smluv v seznamu
Pokud smlouva již není platná (tzn. datum konce platnosti je v minulosti), 
neuvidíte ji v běžném seznamu, ale automaticky se přesune do tzv. 
„Skrytých smluv“. Pomocí přepínače „Zobrazit smlouvy - Skryté“ ve 
filtru si můžete zobrazit i seznam takto skrytých smluv.

Do Skrytých smluv můžete skrýt i jakoukoliv jinou smlouvu pomocí tlačítka 
s přeškrtnutým očičkem na konci řádku. Samozřejmě ji pak můžete vrátit 
zpátky.

Moje smlouvy
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Detail smlouvy
V detailu smlouvy jsou k dispozici podrobné informace k  vybraným 
smlouvám. U některých smluv jsou k dispozici také online informace 
o aktuální hodnotě majetku nebo platbách na smlouvě, které přebíráme 
přímo od obchodních partnerů.

Pokud jste určen jako hlavní osoba na fi nanční analýze 
Partners, uvidíte v seznamu smluv automaticky i všechny 
smlouvy dětí z vaší analýzy, které jsou mladší 18 let.i

Sdílené smlouvy
Ve fi ltru tabulky najdete také možnost „Zobrazit sdílené smlouvy“, 
pomocí které můžete určit, zda chcete v tabulce vidět i smlouvy ostatních 
osob, kterým jste dříve nasdíleli své data (viz kapitola Nastavení).

Upravit smlouvu
Informace o jakékoliv smlouvě si můžete sami upravit.

Takto upravené informace jsou označeny modrou ikonou. Kliknutím na 
ni je možné vrátit zpět hodnotu ze systému Partners.

Nahlásit nesprávné údaje
Pokud víte, že některá hodnota na detailu smlouvy je nesprávná, můžete 
nás na ni upozornit kliknutím na odkaz „Nahlásit nesprávné údaje“.

Avšak pozor – vámi provedené změny ve smlouvě 
se nepropisují k obchodnímu partnerovi ani do 
Partners, slouží pouze pro vaši osobní potřebu.i
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Následně pak v detailu smlouvy v oranžových polích označíte, které 
údaje jsou nesprávné, v okně v pravém spodním rohu případně dopíšete 
správnou hodnotu nebo popíšete problém a odešlete pomocí tlačítka 
Odeslat.

Tato funkcionalita je dostupná pouze u smluv naimportovaných ze 
systému Partners.

Smazání smlouvy
Kliknutím na odkaz „Smazat smlouvu“ v pravém horním rohu detailu 
smlouvy, můžete smlouvu ze seznamu smazat. Tato funkce je dostupná 
pouze u vlastních smluv, které jste si do portálu přidali sami.
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vyhoření nemovitosti, zde najdete doklady potřebné pro hladké vyřízení 
pojistné události.

Každý dokument může obsahovat více souborů. Dokumenty můžete 
přehledně roztřídit do různých kategorií.

Dokument můžete upravit kliknutím na odkaz „Upravit dokument“ 
anebo smazat kliknutím na odkaz „Smazat dokument“.

Partners dokumenty
V této části naopak najdete důležité dokumenty z Partners – například 
vaši elektronickou analýzu, důležité legislativní dokumenty, atd. Zde se 
mohou také vyskytovat originály vašich biometrických smluv, pokud je 
již nemáte v portfoliu.

Vlastní dokumenty
Do této sekce portálu můžete vložit jakékoliv dokumenty, které se týkají 
vašeho (nejen) fi nančního života. Může se jednat o skeny důležitých 
smluv, záručních listů, případně fotografi e vašeho pojištěného majetku. 
K čemu vám to zde bude? V případě nepříjemné události, například 

Dokumenty
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Pro sjednání některých finančních produktů již nemusíte nikam chodit. 
Klientský portál vám nabízí komfortní možnost, jak si pojistit například 
auto, domácnost anebo cestu na dovolenou z pohodlí domova.

Produkty, které jsou označeny lištou „ONLINE“ je možné sjednat a zaplatit 
kompletně online. Veškerou dokumentaci následně obdržíte e-mailem.

Ostatní produkty sice (prozatím) online nesjednáte, ale můžete si alespoň 
porovnat jejich nabídky napříč finančním trhem a o vše ostatní se postará 
váš finanční poradce.

Samoobsluha
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Na straně odeslání zprávy můžete v roletce příjemce zvolit tři možnosti:

Na hlavní straně kontaktního centra naleznete kontaktní údaje vašeho 
fi nančního poradce anebo pobočky Partners Marketu, která se stará 
o vaše fi nance.

Také zde najdete hlavní kontaktní údaje společnosti Partners.

Kliknutím na oranžové tlačítko můžete odeslat zprávu buďto fi nančnímu 
poradce / Partners Marketu anebo centrále společnosti Partners.

Váš poradce – zpráva bude odeslána vašemu fi nančnímu 
poradci anebo pobočce Partners Marketu, která se stará o vaše 
fi nance.

Centrála společnosti Partners – zpráva bude odeslána centrále 
společnosti Partners, nikoliv vašemu fi nančnímu poradci.

Technická podpora – zpráva bude odeslána technickému 
oddělení v centrále společnosti Partners, nikoliv vašemu 
fi nančnímu poradci.

Kontakt
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Přehled zpráv od společnosti Partners. Zprávy jsou pouze jednosměrné, 
nelze na ně tedy odpovídat.

Zprávy
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Profi l xxxx

V profi lu naleznete vaše osobní kontaktní údaje, které jsou aktuálně 
vedeny ve vaší fi nanční analýze Partners.

V případě, že uvedené údaje již nejsou aktuální, můžete nám pomocí 
tlačítka „Upravit osobní údaje“ zaslat nové údaje. Změna údajů proběhne 
po ověření klientským centrem a o změně bude následně informováni.

Pozor - vaše přihlašovací e-mailová adresa může být 
odlišná od vaší hlavní kontaktní e-mailové adresy. Pro 
změnu přihlašovací e-mailové adresy klikněte na tlačítko 
„změnit“ u stávající přihlašovací adresy.

i
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Nastavení

Sdílení
Ve výchozím stavu vidíte v klientském portále pouze své vlastní smlouvy 
a dokumenty. Pokud si přejete vidět zde i smlouvy ostatních osob z vaší 
fi nanční analýzy Partners, můžete pomocí tzv. Sdílení zpřístupnit svá 
data i těmto osobám.

Je to velmi jednoduché, stačí v seznamu osob kliknout na zelené 
tlačítko „Sdílet informace“ – takto pošlete příslušné osobě e-mailovou 
pozvánku a jakmile se přihlásí do svého portálu, může v dialogovém okně 
rozhodnout, zda si přeje s vámi informace sdílet, či nikoliv.

Pokud by se e-mail s pozvánkou někam zatoulal, můžete pomocí tlačítka 
„Odeslat pozvánku ke sdílení znovu“ odeslání zopakovat. 

A pokud byste si to mezitím rozmysleli a nechtěli byste s osobou, které 
jste poslali pozvánku, informace sdílet, můžete pozvánku zrušit pomocí 
tlačítka „Zrušit pozvánku“.

A pokud už s někým informace sdílíte a chcete sdílení ukončit, stačí 
kliknout na červené tlačítko „Přestat sdílet“.

Abyste mohli s někým informace v portále sdílet, musí být daná 
osoba součástí vaší fi nanční analýzy Partners, musí mít aktivován účet 
v klientském portále a musí mít platný souhlas se zpracováním osobních 
údajů.
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Změna e-mailu
Pokud již používáte jinou e-mailovou adresu než v době aktivace účtu 
v portále, můžete si v Nastavení změnit svoji přihlašovací e-mailovou 
adresu. Stačí do formuláře zadat vaši novou e-mailovou adresu. 
Následně na novou adresu obdržíte ještě potvrzovací e-mail, ve kterém

Změna hesla
Změna hesla je velmi jednoduchá. Stačí ve formuláři nejprve zadat 
vaše původní heslo a pak dvakrát (pro kontrolu) nové heslo, které si 
přejete používat.

Pro zajištění maximální bezpečnosti musí heslo obsahovat 
minimálně 8 znaků, malé i velké písmeno a číslo.i

Pozor – přihlašovací e-mailová adresa může být odlišná od 
hlavní kontaktní e-mailové adresy. Pokud si přejete změnit 
i kontaktní e-mail, využijte k tomu formulář v sekci Profi l.i

je zapotřebí kliknout na odkaz. Po kliknutí na odkaz je změna 
přihlašovací e-mailové adresy dokončena.


