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Role 

Obchodník  obchodník s přístupem ke správě obchodu v administraci Shoptet 

TUITO  zástupce customer service TUITO 

Kontakty 

Podpora TUITO info@tuito.cz 

 

1. Zahájení instalace doplňku 

Celková instalace doplňku je velmi jednoduchá na několik málo kliků. V případě zájmu o 

doplněk navštivte prosím https://doplnky.shoptet.cz/tuito (pro e-shopy v Česku) nebo 

https://doplnky.shoptet.sk/tuito (pro e-shopy na Slovensku), mějte na paměti, že pro 

objednání musíte být přihlášeni v administraci Shoptetu. Stiskněte tlačítko „Objednat a 

nainstalovat“. V pozadí obdržíte automatickou zprávu na váš email potvrzující instalaci 

s heslem a přístupem do aplikace Tuito. 

Kdo  obchodník 

Kde  https://doplnky.shoptet.cz/tuito nebo https://doplnky.shoptet.sk/tuito 

Stránka doplňku TUITO na Shoptet: 

 

mailto:info@tuito.cz
https://doplnky.shoptet.cz/tuito
https://doplnky.shoptet.sk/tuito
https://doplnky.shoptet.cz/tuito
https://doplnky.shoptet.sk/tuito
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Vzor automatického emailu potrvzujícího registraci: 

 

 

2. Nastavení doplňku a dokončení instalace 

Poté dojde k aktualizaci stránky doplňku s informací o úspěšné instalaci a novým tlačítkem 

„Přejít na nastavení doplňku“. Po jeho stisknutí jste přesměrování na formulář, kde zvolíte 

typ pojistné služby, o kterou máte zájem – buď online pojištění vašeho e-shopu jako 

podnikání (např. majetek, zásoby, přerušení provozu, kybernetická rizika apod.) nebo 

pojištení zboží pro koncové zákazníky vašeho e-shopu nebo obojí. V případě online 

pojištění e-shopu jste přesměrováni přímo na sjednávací formulář (není předmětem 

tohoto manuálu). V případě druhé volby vás budeme bezprostředně kontaktovat ohledně 

dalších kroků – přiřazení správných pojistných produktů k vašemu sortimentu, smluvní 

ujednání apod. – viz následující kroky. 

Kdo  obchodník 

Kde  https://doplnky.shoptet.cz/tuito nebo https://doplnky.shoptet.sk/tuito a 

dále aplikace TUITO https://app.tuito.cz 

Aktualizovaná stránka doplňku TUITO na Shoptet po úspešné instalaci: 

 

https://doplnky.shoptet.cz/tuito
https://doplnky.shoptet.sk/tuito
https://app.tuito.cz/
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Volba typu pojistné služby: 
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Potvrzení dokončení instalace pojištění zboží pro koncové zákazníky: 

 

3. Přidání pojistných služeb (probíhá automaticky) 

V rámci instalace se automaticky vytvořila a nastavila nová skrytá produktová kategorie 

„Pojištění“ a přidaly se příslušné pojistné produkty. 

V žádném případě prosím neměňte parametry nainstalovaných pojistných služeb ve 

vašem obchodě! V případě dotazů nebo nejasností prosím kontaktujte customer 

service TUITO na info@tuito.cz.  

Zároveň jsou produkty obchodníka po instalaci automaticky načteny do systému TUITO. 

Pojistitelné produkty se v následném kroku označí manuálně v customer service TUITO. 

Kdo  TUITO 

Kde  Automaticky v rámci instalace 

 

 

 

 

 

mailto:info@tuito.cz
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Příklad zobrazení instalovaných pojistných produktů v detailu administrace Shoptet: 

 

4. Klasifikace produktů 

Po instalaci doplňku pracovník customer service TUITO v interním systému manuálně 

přiřadí pojištění k relevantním produktům e-shopu. V případě, že pro daný produkt 

neexistuje typ, nebo není obecně pojistitelné, u takové položky nebude v košíku a 

případně náhledu produktu nabídnuto pojištění. O ukončení klasifikace produktů je 

obchodník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky dle preference obchodníka. 

Kdo  TUITO 

Kde  customer service TUITO v interním systému 

 

5. Nastavení souhlasu s informací o produktu a pojistnými 

podmínkami 

Posledním, avšak z pohledu legislativy a compliance velmi důležitým krokem po 

dokončení instalace je tzv. nastavení souhlasu. Jde o potvrzení zákazníka před odesláním 

objednávky, že se seznámil s pojistným produktem a pojistnými podmínkami v případě, že 

si pojištění k vybranému zboží zakoupil.  

Kdo  obchodník 

Kde  správa obchodu, menu „Nastavení“ 
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Nastavení souhlasu je v prostředí Shoptetu velmi jednoduché. Zvolte v administraci 

vašeho e-shopu Nastavení → Administrace → Zabezpečení obchodu a stiskněte „Přidat 

souhlas“. 

 

V části „Zobrazení souhlasu“ zvolte, že se souhlas bude zobrazovat v části „Objednávka“. 

Pro znění samotného souhlasu doporučujeme následující text: 

„V případě, že jsem si přikoupil/a ke zboží pojištění, odesláním objednávky 

potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o pojistném produktu a pojistnými 

podmínkami.“ 
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Část textu souhlasu „informacemi o pojistném produktu a pojistnými podmínkami“ 

prosím vložte jako odkaz a zároveň jako název odkazu – viz příkaz níže, a jako URL odkazu 

vložte: https://www.tuito.cz/pojisteni-pro-vas. Zde zákazník v případě zájmu nalezne 

kompletní a velmi přehledné informace ke všem pojistným produktů, které nabízíme. 

 

Poté již zákazník nalezne příslušný souhlas vč. odkazu v části těsně před odesláním 

objednávky ve vašem e-shopu.  

 

https://www.tuito.cz/pojisteni-pro-vas
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Bližší informace ze strany Shoptetu k nastavení souhlasů obecně lze najít také na: 

https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003160991-Nastaven%C3%AD-

souhlas%C5%AF   

6. Zaslání návrhu smlouvy mezi obchodníkem a TUITO 

Obchodníkovi bude zaslán návrh smlouvy o obchodním zastoupení specifikující nabízené 

pojistné služby, provize obchodníka, pravidla ochrany osobních údajů a další parametry. 

Bezprostředně po instalaci doplňku postačí pouze krátké předběžné potvrzení 

obchodníka e-mailem, k samotnému podpisu smlouvy může dojít až po vyzkoušení si 

doplňku během následujících dnů. 

Kdo  TUITO 

Kde  customer service TUITO zašle e-mailem obchodníkovi 

Hotovo!  

Jste připraveni nabídnout ke svým produktům pojištění TUITO.  

https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003160991-Nastaven%C3%AD-souhlas%C5%AF
https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003160991-Nastaven%C3%AD-souhlas%C5%AF
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Příloha  1:  Deaktivace XML feeds pojištění do Heureka 

Řada e-shopů využívá exportů do vyhledávače zboží Heureka. V těchto případech je nutné 

zakázat export z nově a automaticky vytvořené kategorie „Pojištění“. Tato kategorie pro 

Heureka logicky není relevantní a pokud zůstane export zachován, dochází k chybám. 

Export se deaktivuje v níže zobrazeném nastavení v administraci Shoptetu. 
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Příloha 2: Prodej pojištění z portálu na kamenné prodejně 

Doplněk TUITO umožňuje obchodníkům nejen prodej pojištění ke zboží přímo 

v objednávkovém procesu na e-shopu, ale i ke zboží zakoupeném v kamenné prodejně. 

K tomu slouží jednoduchý portál, který je obchodníkům, kteří provozují i prodejnu a mají 

doplněk nainstalovaný, k dispozici po přihlášení do aplikace TUITO https://app.tuito.cz a 

kliknutí dlaždici určené sjednání pojištění. Jeho ovládánání je velmi intuitivní. Po vyplnění 

základních údajů ohledně prodávaného pojištění a výrobku, ke kterému se vztahuje, a 

odeslání, dojde analogicky jako v případě e-shopu k automatickému zaslání pojistné 

smlouvy a dalších náležitostí na emailovou adresu zákazníka. 

 

https://app.tuito.cz/


 

„Přivádíme pojištění do e-commerce“ 

TUITO s.r.o. 
Thunovská 183/18 

118 00 Praha 1 

Czech Republic 


