LOGOWANIE DO SUBKONTA
Pragniemy poinformować, że w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji o zebranych na
subkoncie środkach mają Państwo dostęp do Panelu Logowania. Aktualnie mogą się Państwo logować
poprzez naszą stronę internetową do swojego subkonta.
W ten prosty sposób mogą Państwo na bieżąco:
- sprawdzać stan swojego subkonta,
- dowiedzieć się o wszelkich aktualnościach związanych z programami Fundacji,
- pobrać najnowsze wersje formularzy wniosków niezbędnych do refundacji z subkonta,
- znaleźć przykładowo wypełniony wniosek oraz odpowiedzi na zebrane przez nas najczęściej zadawane
pytania.
Aby sprawnie zalogować się do swojego subkonta prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1
Należy wejść na naszą stronę internetową www.fundacjaavalon.pl
Krok 2
W prawym górnym rogu znajdą Państwo przycisk logowania.

Krok 3
Po kliknięciu w przycisk logowania zostaną Państwo przeniesieni na stronę logowania.
UWAGA!
Jeżeli będą się Państwo logowali po raz pierwszy istnieje możliwość, że Państwa przeglądarka pokaże
komunikat o zagrożeniu w związku z przejściem na stronę. Nasza strona jest bezpieczna i dodatkowo
dla Państwa bezpieczeństwa został na niej dodany certyfikat bezpieczeństwa, który prosimy
zaakceptować. Świadczy o tym symbol kłódki przy pasku adresu internetowego.
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Krok 4
W pole login należy wpisać cyfry, które są dodane do Państwa nazwiska w identyfikatorze otrzymanym
od Fundacji.
Dla przykładu. Jeżeli beneficjent posiadałby identyfikator: Avalon, 0000 to jako login należałoby podać
cyfry 0000 jak na poniższym przykładzie.

Krok 5
Jako standardowe hasło ustawiony został numer PESEL beneficjenta.
Należy go wpisać w pole zaznaczone na poniższym obrazku.

Hasło może oczywiście zostać zmienione po zalogowaniu się do subkonta (więcej na ten temat w Kroku
8e.)
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Krok 6
Po uzupełnieniu danych logowania zgodnie z powyższymi instrukcjami należy kliknąć przycisk Zaloguj
się.

Krok 7
Jeżeli po samodzielnej zmianie hasła zostanie ono przez Państwa zapomniane zawsze można skorzystać
z opcji przypomnienia hasła. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk Nie pamiętam hasła zaznaczony na
poniższym obrazku.
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Krok 8
a. Po poprawnym zalogowaniu się do subkonta mają Państwo wgląd w stan swojego subkonta.

b. Staramy się by informacje podawane w Panelu Logowania były zawsze jak najbardziej
aktualne. W Panelu logowania podana jest data ostatniej aktualizacji stanu Subkonta.
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c. Korzystając z Panelu Logowania mają Państwo możliwość nie tylko sprawdzenia aktualnego
stanu subkonta. Mogą Państwo również wyszukać operacje z okresu, który Państwa interesuje
lub wyszukać konkretnego darczyńcę wpisując odpowiedni tekst w polu „Tytuł:” (np. nazwisko
lub nazwę firmy).

c.1. Aby sprawdzić operacje na subkoncie w wybranym przez Państwa okresie należy posłużyć się
kalendarzem, który pojawia się po kliknięciu w białe pole obok „Data:”. Następnie w pierwszej
kolumnie kalendarza proszę wybrać miesiąc i kliknąć w dzień od którego mają być
wygenerowane wpłaty.
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c.2. Następnie w drugiej kolumnie należy z listy wybrać miesiąc i kliknąć na konkretny dzień do
którego mają być wygenerowane przelewy.

c.3. Po wybraniu interesującego Państwa zakresu dat należy kliknąć w „Zatwierdź”, aby pojawiły
się wszystkie transakcje na subkoncie z wybranego okresu.
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d. Możecie Państwo również pobrać cały wyciąg z subkonta i zapisać go w programie excel lub
pdf. Aby to zrobić należy kliknąć na przyciski wskazane poniżej.

e. Po pierwszym zalogowaniu do subkonta przy wykorzystaniu numeru PESEL jako hasła mają
Państwo możliwość zmiany hasła na bardziej spersonalizowane lub łatwiejsze do
zapamiętania. Aby to zrobić należy w górnej części Panelu Logowania kliknąć zakładkę OPCJE.
Pojawi się ekran jak poniżej:

7

W odpowiednie Pola należy wpisać swoje Nowe hasło, a następnie w pole niżej wpisać je ponownie
celem potwierdzenia. Aby dokończyć proces zmiany hasła należy kliknąć Zapisz. Państwa hasło uległo
zmianie.
f.

Kolejną opcją jaką daje korzystanie z Panelu Logowania to możliwość pobrania zawsze
aktualnego druku Wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji Avalon. Aby pobrać wniosek
należy przejść do zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA.

Oprócz wniosku w tej zakładce znajdą Państwo przykładowo wypełniony przez nas wniosek oraz
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

UWAGA !
Aby otworzyć plik, w którym zapisane są powyższe dokumenty należy posiadać zainstalowany na
swoim komputerze program Adobe Acrobat Reader. Jest to bezpłatny program, który można pobrać
klikając tu.
Wniosek o dofinansowanie można wypełnić na komputerze i wydrukować lub wydrukować i wypełnić
ręcznie drukowanymi literami.
Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku musi on być zawsze podpisany ręcznie.
Mamy nadzieję, że korzystanie z Panelu Logowania ułatwi Państwu zarządzanie swoim subkontem.
Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Fundacji AVALON
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