02.09.001.02.01.02

VPRAŠALNIK ZA PRIPRAVO PONUDBE / ZAVAROVANJE TERJATEV
1. PODATKI O PODJETJU:
Naziv____________________________________________ Naslov___________________________________________
Poštna številka____________________________________ Kraj______________________________________________
Država___________________________________________ www_____________________________________________
MŠ______________________________________________ DŠ_______________________________________________
Poslovna dejavnost__________________________________________________________________________________
2. KONTAKTNA OSEBA:
Ime in priimek_____________________________________ Funkcija/Naziv_____________________________________
E-mail___________________________________________ Telefon___________________________________________
3. PREDMET ZAVAROVANJA (ustrezno označite)
Domači kupci

z DDV,

brez DDV /

Tuji kupci /

Vsi kupci

Izbrani portfelj kupcev, kriterij selekcije:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Okvirno število kupcev, ki bodo predmet zavarovanja:_____________________________________________________
Povprečni pogodbeni plačilni rok pri kupcih, ki bodo predmet zavarovanja:_________________________________ dni
Povprečno dejansko plačilo (valuta + zamuda, DSO) pri kupcih, ki bodo predmet zavarovanja:__________________ dni
Najdaljši pogodbeni plačilni rok na fakturi pri kupcih, ki bodo predmet zavarovanja:__________________________ dni
Ali imate terjatve že zavarovane: NE

/ DA

; do kdaj:_____________________ pri kom:______________________

4. PROMET S KUPCI, KI BODO PREDMET ZAVAROVANJA:
PROMET

Domači (EUR)

Tuji (EUR)

Skupaj (EUR)

Tekoče leto (ocena za polno leto)
Lansko leto
Predlansko leto

5. STRUKTURA KUPCEV, KI BODO PREDMET ZAVAROVANJA, PO DRŽAVAH:
Država
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ostali (< 5%)

Promet v lanskem
letu (EUR)

Promet v tekočem letu
(ocena za polno leto) (EUR)

Število kupcev

6. POPIS 5 NAJVEČJIH KUPCEV, KI BODO PREDMET ZAVAROVANJA:
Kupec (naziv in naslov)

DŠ/MŠ kupca

Najvišji možni saldo
odprtih terjatev (EUR)

Letni promet
(EUR)

7. ŠTEVILO KUPCEV, KI BODO PREDMET ZAVAROVANJA, GLEDE NA TRENUTNI SALDO ODPRTIH TERJATEV
(zapadlih in nezapadlih):
Saldo po kupcu

Število kupcev

Skupni saldo odprtih terjatev (EUR)

Do EUR 750
EUR 750 do EUR 10.000
EUR 10.000 do EUR 50.000
EUR 50.000 do EUR 500.000
Nad EUR 500.000

8. ŠTEVILO KUPCEV IN ZNESEK NEPLAČANIH TERJATEV ZARADI INSOLVENCE KUPCA
(stečaj, prisilna poravnava; glede na leto nastanka):
Leto

Število kupcev

Skupna vrednost terjatev (EUR)

Tekoče leto (ocena za polno leto)
Lansko leto
Predlansko leto

8.1 TOP 5 NEPLAČANIH TERJATEV (glede na podatke iz zgornje tabele):
Kupec (naziv in naslov)

DŠ/MŠ kupca

Vrednost terjatev (EUR)

Leto nastanka terjatve

Vse podatke iz te listine bo Coface PKZ d.d. obravnaval kot zaupne informacije.
*Obvestilo o varstvu osebnih podatkov se nahaja na naslednji strani.
S podpisom potrjujemo, da smo ta vprašalnik izpolnili vestno, da so podatki in navedbe resnični in popolni, in da nismo zamolčali nobenega dejstva, ki
bi lahko vplivalo na odločitev o zavarovanju.

V___________________________________ , dne __________________

_________________________________
(žig in podpis)

Zahvaljujemo se vam za izpolnitev vprašalnika. Prosimo vas, da nam podpisani in preslikani vprašalnik vrnete na elektronski naslov
prodaja@coface.com oz. vašemu svetovalcu. Odgovore bomo pregledali in se vam oglasili v najkrajšem možnem času.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov
Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov iz 2. točke vprašalnika za:
namene posredovanja reklamnih gradiv in obveščanja o novostih v ponudbi, ki lahko vključuje vam prilagojene
ponudbe in druga obvestila prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.
namene pošiljanja vabil na dogodke prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.
Vaše osebne podatke bomo na osnovi privolitve po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov
obdelovali skladno z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in Izjavo o varovanju osebnih podatkov (dostopna na: www.coface-pkz.si).
Coface PKZ zavarovalnica d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 1903209000, ID za DDV: SI 71824847. Coface PKZ d.d. je
kot upravljavec osebnih podatkov zavezana k spoštovanju vseh veljavnih pravil na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke
posredujemo obdelovalcem, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo zbrane osebne podatke (seznam obdelovalcev dostopen na
spletni strani www.coface-pkz.si). Osebnih podatkov ne bomo iznašali v tretje države. Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi
to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Osebni podatki se hranijo do
preklica privolitve. Spoštujemo vse zakonsko priznane pravice, in sicer: pravico dostopa, na osnovi katere lahko pri nas preverite, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in v kakšnem obsegu ter za kakšne namene, pravico do popravka, na osnovi katere lahko dosežete, da
brez nepotrebnega odlašanja popravimo oz. dopolnimo vaše osebne podatke, pravico do izbrisa, na osnovi katere lahko dosežete izbris
zbranih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, na osnovi katere lahko dosežete, da omejimo obdelavo tj. označimo izbrane
osebne podatke z namenom omejitve njihove uporabe v prihodnje, pravico do prenosljivosti podatkov, na osnovi katere lahko od nas
pridobite vaše posredovane osebne podatke v berljivi obliki in te podatke nato izročite drugemu upravljavcu in pravico do ugovora, na
osnovi katere lahko nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov, te osebne podatke se po podanem ugovoru z naše strani prenehalo
obdelovati. Pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, posredovano bodisi prek gdpr-si@coface.com ali na sedež Coface PKZ d.d. V
kolikor ocenjujete, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitev veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (IP) bodisi prek gp.ip@ip-rs.si ali na sedež IP, ki se nahaja na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Pri obdelavi osebnih
podatkov sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti.

*Zbrane osebne podatke bomo obdelovali za namene sklenitve in izvajanja zavarovalne pogodbe na osnovi Zakona o zavarovalništvu. Osebne podatke
bomo hranili do izvršitve namena oz. do poteka zakonsko določenega roka hrambe. Spoštujemo vse zakonsko priznane pravice in sicer: pravico dostopa,
na osnovi katere boste lahko pri nas preverili, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in v kakšnem obsegu ter za kakšne namene, pravico do popravka, na
osnovi katere boste lahko dosegli, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo oz. dopolnimo vaše osebne podatke, pravico do izbrisa, na osnovi katere
boste lahko dosegli izbris zbranih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, na osnovi katere boste lahko dosegli, da omejimo obdelavo tj. označimo izbrane osebne podatke z namenom omejitve njihove uporabe v prihodnje, pravico do prenosljivosti podatkov, na osnovi katere boste lahko od nas
pridobili vaše posredovane osebne podatke v berljivi obliki in te podatke nato izročili drugemu upravljavcu in pravico do ugovora, na osnovi katere boste
lahko nasprotovali obdelavi vaših osebnih podatkov, te osebne podatke se bo po podanem ugovoru z naše strani prenehalo obdelovati. Pravice lahko
uveljavljate s pisno zahtevo, posredovano bodisi prek gdpr-si@coface.com ali na sedež Coface PKZ d.d.. V kolikor ocenjujete, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitev veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Pri obdelavi osebnih podatkov sprejemamo
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti.

