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VPRAŠALNIK ZA PRIPRAVO PONUDBE ZA ZAVAROVANJE 
TERJATEV - EASYLINER

1. PODATKI O PODJETJU:

Naziv: ________________________________________________________ Naslov: ______________________________________________________

Poštna številka: ______________________________________________ Kraj: _________________________________________________________

Država: ____________________________________________________________________________________________________________________

Davčna številka / Matična številka: _________________________________________________________________________________________

Poslovna dejavnost: _______________________________________________________________________________________________________

2. KONTAKTNA OSEBA:

Ime in priimek: ______________________________________________ Funkcija/Naziv: ______________________________________________

E-mail: _______________________________________________________ Telefon: _____________________________________________________

3. PODATKI O KUPCIH (ustrezno izpolnite):

Število vseh kupcev s katerimi poslujete na odloženo plačilo: _______________________________________________________________

Povprečno dejansko plačilo (plačilni rok + zamuda): ____________________________________________________________________  dni

Zavarovaljiv promet - domača prodaja:  ________________________________________________________________________________ EUR

Zavarovaljiv promet - izvozna prodaja:  _________________________________________________________________________________ EUR

2023 2022 2021 2020

Skupni znesek prometa (EUR) *

Skupni znesek škod (EUR) **

Skupna vrednost slabih terjatev (EUR) ***

NAČINI PLAČILA
12 mesečnih plačil
(standardna cena)

4 kvartalna plačila
(znižanje cene za 1.5%)

Enkratno plačilo
(znižanje cene za 5%)

IZBERITE

MAKSIMALNI PLAČILNI ROK 60 dni 120 dni 180 dni

IZBERITE

4. PODATKI O PROMETU IN ŠKODAH:

5. OSNOVNI PARAMETRI PONUDBE:

*      Vnesite skupni znesek prometa (domača in izvozna prodaja), ki ste ga naredili z vašimi kupci na odloženo plačilo v posameznem letu. Če vaše podjetje v 
       posameznem letu ni poslovalo, pustite konkretno polje prazno.
**     Vnesite skupni znesek škod, ki ste jih utrpeli iz naslova neplačila zapadlih terjatev s strani vaših kupcev v posameznem letu. Če vaše podjetje v posameznem letu
       ni utrpelo škod, pustite konkretno polje prazno.
***   Vnesite skupno vrednost slabih terjatev, ki ste jih imeli v posameznem letu (slaba terjatev je terjatev, ki ni unovčljiva v predvidenem roku ali predvidenem znesku;   
       je lahko dvomljiva terjatev, sporna terjatev ali neizterljiva terjatev. Terjatev je neizterljiva, če so bili izvedeni vsi poskusi za izterjavo dolga, ki pa so bili neuspešni 
       in pomenijo zgolj strošek za vaše podjetje). 
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Blago z dvojno rabo je opredeljeno kot industrijsko blago, programska oprema, tehnologija in kriptologija, za katero obstaja 
verjetnost, da se preusmeri od predvidene (miroljubne) uporabe. Blago z dvojno rabo je torej občutljivo blago, ki je v večini 
primerov namenjeno civilni uporabi, ki pa ga je mogoče uporabiti v vojaške namene. Zato morajo pristojni organi odobriti 
izvoz takega blaga z dvojno rabo.

Vrsta proizvodov ali storitev, ki bodo predmet zavarovanja:

Če ti proizvodi ali storitve NISO blago z dvojno rabo in/ali vojaško blago, označite to polje.

Če so ti proizvodi ali storitve blago z dvojno rabo in/ali vojaško blago, za katere veljavni zakoni in predpisi zahtevajo 
izvozno dovoljenje ali drug enakovreden pravni dokument, potrdite, da ste pridobili tovrstno dovoljenje od ustreznih 
organov tako, da označite to polje.

Upoštevajte, da je treba Coface obvestiti v primeru, da se je med trajanjem poslovnega odnosa narava vključenih proizvodov 
ali storitev spremenila in gre zdaj za blago z dvojno rabo in/ali vojaško blago. 

6. BLAGO Z DVOJNO RABO IN/ALI VOJAŠKO BLAGO:

7. PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov iz 2. točke vprašalnika za:

Posredovanje reklamnih gradiv in obveščanje o novostih v ponudbi, ki lahko vključuje vam prilagojene ponudbe in 
druga obvestila prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.

Pošiljanje vabil na dogodke prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.

Soglašam, da se moje podatke posreduje tudi drugim družbam v Skupini Coface za namene trženja njihovih produk-
tov in storitev, ki so z zavarovalnimi posli v neposredni zvezi prek elektronske/navadne pošte in/ali telefona.

Označi vse zgornje primere.

V ________________________________________ , dne  ____________________________________ ___________________________________

(žig in podpis)

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

Dano privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete na enega izmed naslednjih načinov: s pritiskom na povezavo v vsakem prejetem elektronskem sporočilu 
ali po elektronski pošti na naslov marketing-slovenija@coface.com ali pisno na naslov COFACE, podružnica v Sloveniji, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 

Več informacij o pravicah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov najdete na naši spletni strani na naslednji spletni povezavi: 
https://www.coface.si/Home/Kontakti/GDPR-informacije

COFACE, podružnica v Sloveniji – TRDINOVA ULICA 4 – 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA  
T. +386 (0) 1 200 58 01 – info-si@coface.com – www.coface.si – Ident. št. za DDV: SI82180547 – Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg številka: 2022/63006 – 
Matična številka: 9213635 – UniCredit Banka Slovenija d.d. – IBAN: SI56 2900 0005 3595 073 – BIC: BACXSI22 – Podružnica COMPAGNIE FRANCAISE D‘ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR – 1  Place Costes et Bellonte – CS 20003 – 92270 Bois-Colombes cedex – R.C.S. Nanterre 552 069 791

ŽELJENI DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI ZAVAROVALNE POGODBE:  _________________________________________________
(vpišite datum - ali začetek meseca v katerem izpolnjujete vprašalnik ali začetek naslednjega meseca)

S podpisom potrjujemo, da smo vprašalnik izpolnili vestno, da so podatki in navedbe resnične in popolne in da nismo zamo-
lčali nobeno dejstvo, ki bi lahko vplivalo na odločitev o zavarovanju.

https://www.coface.si/Home/Kontakti/GDPR-informacije

