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eBOK Millennium Leasing to nowoczesna usługa, która została stworzona
z myślą o Klientach ceniących mobilny dostęp do dokumentów księgowych. Dzięki
portalowi możesz uzyskać dostęp do faktur elektronicznych oraz najważniejszych
informacji o zawartych umowach.
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DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z PORTALU eBOK MILLENNIUM LEASING?

dostęp do funkcjonalności portalu jest możliwy
z 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
wszystkie informacje o zawartych umowach leasingu znajdują się
w jednym miejscu – mając ciągły dostęp do bieżących informacji
o umowach nie tracisz czasu na telefony i maile
portal umożliwia szybkie wyszukiwanie i sortowanie umów
oraz faktur według preferowanych kryteriów
wszystkie informacje dostępne są na bezpiecznej i intuicyjnej
platformie on-line, dzięki temu nie musisz instalować dodatkowego
oprogramowania
portal dostosowany jest do korzystania z jego możliwości
również na urządzeniach mobilnych
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CO MOŻNA ZNALEŹĆ
W eBOK MILLENNIUM LEASING?
FAKTURY
Dzięki usłudze eBOK Millennium Leasing zyskasz możliwość otrzymywania faktur
elektronicznych, stanowiących podstawę prawną do dokonywania rozliczeń.
W eBOK Millennium Leasing możesz:
• pobrać fakturę elektroniczną w dogodnym dla siebie momencie
• w prosty sposób przygotować listę wszystkich wystawionych faktur
• zobaczyć faktury do jednej lub wszystkich zawartych z Millennium Leasing
umów leasingu
• sprawdzić aktualny status faktury (zapłacona/niezapłacona/częściowo zapłacona)

UMOWY LEASINGU
Od momentu założenia konta w eBOK Millennium Leasing zyskasz dostęp
do listy swoich czynnych umów leasingu, wraz ze szczegółowymi informacjami,
takimi jak:
• daty zawarcia i zakończenia umów leasingu
• typy umów (leasing operacyjny/finansowy)
• liczba rat pozostałych do zakończenia umów leasingu
• wartości początkowe netto umów leasingu
• dane przedmiotów umów leasingu (rodzaj, numer rejestracyjny)
• status umowy (aktywna/podpisana/zakończona)
W portalu, w szczegółach każdej umowy znajdują się także:
•

•

harmonogramy rat, daty ich wymagalności oraz status (zapłacone/niezapłacone)
dotyczące faktur, opłat dodatkowych oraz ubezpieczeń związanych z konkretną umową
wygodna wyszukiwarka z możliwością ustawienia filtrów po datach i dostępnych statusach

RATY LEASINGOWE
Jeżeli posiadasz więcej niż jedną umowę leasingu i kilkanaście harmonogramów płatności
– w eBOK Millennium Leasing znajdziesz uporządkowane zestawienie rat do wszystkich
swoich umów. Jeżeli potrzebujesz przewidzieć koszty w określonym czasie – masz możliwość sprawdzenia, jakie wydatki czekają Twoją firmę w związku z zawartymi umowami
leasingu.
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INFORMACJE O UBEZPIECZENIACH
Za pośrednictwem eBOK Millennium Leasing Klient sprawdzisz:
• termin ważności polisy
• numer, typ i warianu ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela
• status polisy ubezpieczeniowej (status „wygasająca” pozwala na wcześniejsze
podjęcie decyzji dotyczącej warunków wznowienia polisy)

POWIADOMIENIA
Będąc użytkownikiem eBOK Millennium Leasing masz możliwość ustawienia
powiadomień o zdarzeniach dotyczących wystawionych faktur.
Powiadomienia SMS są wysyłane na numer telefonu komórkowego zdefiniowany
przez użytkownika we Wniosku o Konfigurację użytkowników eBOK Millennium Leasing.
Rodzaje powiadomień:
1. powiadomienie o wystawieniu nowych faktur
2. powiadomienie o nadchodzącej dacie płatności (użytkownik może zmienić parametr powiadomień, określając, ile dni przed datą wymagalności powiadomienie
powinno zostać wysłane)

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ
eBOK MILLENNIUM LEASING?
Po zapoznaniu się z regulaminem usługi, celu uzyskania dostępu do portalu
należy wypełnić papierowy Wniosek o Konfigurację użytkowników
eBOK Millennium Leasing który otrzymasz od dedykowanego doradcy
leasingowego. Formularz musi zostać podpisany w obecności pracownika
Millennium Leasing.
Po potwierdzeniu danych zawartych we , skontaktuje się z Tobą konsultant
telefoniczny, który poinformuje o aktywacji usługi eBOK Millennium Leasing
oraz przekaże unikatowy MilleKod. Od tego momentu zyskasz pełny dostęp
do portalu oraz wszystkich jego funkcji.
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JAK ZALOGOWAĆ SIĘ
DO APLIKACJI?
Aby zalogować się do portalueBOK Millennium Leasing należy:
1. wejść na stronę www.millenniumleasing.pl
2. skierować kursor na ikonę „Logowanie do eBOK”
3. wybrać pole „Zaloguj się do Nowego eBOK Millennium Leasing”
4. wpisać otrzymany MilleKod firmy, login użytkownika (wskazany we
Wniosku o Konfigurację użytkowników eBOK Millennium Leasing)
oraz wpisać jednorazowe h@sło SMS (przy pierwszym logowaniu)
5. ustawić nowe, wybrane przez siebie hasło, którego wpisania system
będzie wymagał przy każdorazowym logowaniu do portalu
PAMIĘTAJ!
System nigdy nie prosi o podanie innych danych.
W przypadku problemów z logowaniem skontaktuj się z HelpDeskiem
dla Przedsiębiorstw: 801 632 632 lub +48 22 598 40 31.

BEZPIECZEŃSTWO
KORZYSTANIA Z PLATFORMY
Zarówno proces logowania, jak i wszystkie operacje na platformie chronione
są szeregiem nowoczesnych oraz wypróbowanych zabezpieczeń:
•
•
•
•

komunikacja zabezpieczona jest protokołem TLS zapewniającym najwyższe,
128-bitowe szyfrowanie danych
wymogiem korzystania z usługi jest szczegółowa identyfikacja każdego
użytkownika, moduł rejestracji wszystkich operacji firmy wykonywanych
za pośrednictwem eBOK Millennium Leasing
bezpieczny proces logowania użytkownika zabezpieczony jest za pomocą
MilleKodu, loginu, hasła maskowanego oraz jednorazowego H@sła SMS
pomoc techniczna służąca wsparciem w sytuacjach podejrzenia możliwości
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
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WYMAGANIA
TECHNICZNE
Do korzystania z usługi eBOK Millennium Leasing wystarczy komputer z systemem
operacyjnym w wersji aktualnej i zgodnej z wymogami jego producenta wraz
z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę Internetową:
• Internet Explorer 11
lub aktualne wersje poniższych przeglądarek:

Edge

Chrome

Internet
Explorer

Opera

Firefox

Safari

FAQ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jakie korzyści daje dostęp do faktur elektronicznych za pośrednictwem
eBOK Millennium Leasing?
Wybór faktury elektronicznej jako metody otrzymywania dokumentu oznacza, że Klient
nie będzie otrzymywał już faktur papierowych. Istotnymi zaletami takiego rozwiązania
są oszczędność czasu, bezpieczeństwo, a także dbałość o środowisko naturalne.
Użytkownik eBOK Millennium Leasing zyska możliwość wglądu we wszystkie faktury
związane z zawartymi umowami leasingu w każdej chwili i z dowolnego miejsca.
Co powinienem zrobić, jeżeli zapomniałem lub zablokowałem h@sło do logowania?
Możesz je odblokować lub nadać nowe – z pomocą innego użytkownika Millenetu, który posiada odpowiednie uprawnienia, lub kontaktując się z HelpDeskiem dla Przedsiębiorstw
801 632 632 lub +48 22 598 40 31 (użytkownicy, którzy mają włączoną opcję odbierania H@seł SMS).
Jeżeli masz pytania związane z Twoją umową leasingu lub chcesz
się podzielić swoimi uwagami dotyczącymi eBOK Millennium Leasing
zadzwoń na infolinię Millennium Leasing: 801 681 188 lub skontaktuj
się z nami przez formularz kontaktowy.
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