ZAHTEVEK ZA KREDITNI LIMIT
ZA ENKRATNE POSLE
02.10.001.01.01.01

PODATKI

O KUPCU

Firma kupca
Ulica in št.
Poštna št. in kraj
Država
Šifra kupca
Davčna številka kupca

PODATKI

O POSLU

Pogodbena vrednost
Znesek na odprto (vrednost brez drugih
instrumentov zavarovanja)
Od tega (zneska na odprto) zadržana sredstva
Znesek avansa
Vrednost drugih instrumentov zavarovanja
(bančne garancije ipd.)

Dogovorjena dinamika plačil

Blago oziroma storitve, ki so predmet posla:

•

ali je konkretni posel del večjega
projekta

•

ali je dolžnik podizvajalec

•

kdo je investitor

•

kraj dobave
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Predvidena dinamika posla:
•

datum podpisa komercialne pogodbe

•

datum začetka izdelave blaga

•

predvideni datumi dobav

•

montaža

•

datum primopredaje

PODATKI

od

do

O ZAHTEVANEM KREDITNEM LIMITU

Zahtevani kreditni limit
Dogovorjeni plačilni rok

dni

Število let poslovanja s kupcem

let

OSTALE

INFORMACIJE

(OZNAČITE

IN USTREZNO IZPOLNITE

)

Če je kupec v zadnjih 12 mesecih kadarkoli
zamudil s plačilom več kot 60 dni, prosimo
vpišite najvišjo zamudo
Dodatna zavarovanja (poroštva, bančne
garancije ipd.)

dni

S kupcem je sklenjen reprogram plačil

Ostalo

Vse podatke iz zahtevka bo SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana obravnavala kot poslovno skrivnost.
* Obvestilo o varstvu osebnih podatkov se nahaja na naslednji strani.

Datum:

Zavarovanec:

Kontaktna oseba:

Telefon:

E-pošta:

Pošljite zahtevek po e-pošti
SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani, matična številka: 1903209, osnovni kapital: 8.412.618,92 EUR
Ponastavite obrazec
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ZA ENKRATNE POSLE
02.10.001.01.01.01

* 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@sid-pkz.si ali na sedež PKZ. 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.
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