BISNODE PARTNERCONTROL

A Bisnode PartnerControl üzleti információs rendszerben elérhető az összes magyar társas

vállalkozás, egyéni vállalkozó, kormányzati és nonprofit szervezet adata, valamint gyakorlatilag a
világ összes országából rendelhetők cégminősítő riportok.

A Bisnode PartnerControl-ban minden olyan információ megtalálható, amit egy magyar
vagy külföldi cégről tudni kell a biztonságos üzletkötéshez, utólagos fizetés
engedélyezéséről történő döntés esetén.

A Bisnode PartnerControl az egyetlen olyan üzleti információ szolgáltatás, ami az
alapszolgáltatás részeként, bárki számára elérhető áron már profi minősítést tartalmaz, így azonnal

megállapítható milyen körültekintést igényel az üzletkötés az adott vállalkozással.

MIRE HASZNÁLHATJA A BISNODE PARTNERCONTROLT?
Minősítésünk segítségével megtudhatja, hogy az adott cég mekkora kockázatot jelent üzletkötés esetén, érdemes-e biztosítékokat
tennie a szerződésbe vagy előrefizetést kérnie.
Egyedülálló módon a Bisnode PartnerControl a számlafizetési tapasztalatokat is gyűjti és szolgáltatja, így megtudhatja az adott cég

általában határidőben fizeti-e számláit.
Dinamikus érdekeltségi gráfunk megmutatja, hogy az adott cégnek vagy vezetőinek, tulajdonosainak milyen más vállalkozásai vannak
vagy voltak.
Ajánlott hitellimitet rendelünk a cégekhez, így tájékozódhat arról, hogy biztonságosan mekkora összegű utólagos fizetést érdemes
engedélyeznie.
Több mint 10 szempont szerint tud cégadatokat – hagyományos adatokat (cégnév, cégjegyzékszám, adószám) és kapcsolódásokra
vonatkozóakat egyaránt (tulajdonos neve, tulajdonos anyja neve, kapcsolódás típusa) - keresni. Megismerheti az adott cég pénzügyi
helyzetét, méretét és ezek trendjét.
A kiválasztott partnercégek változásfigyelését is beállíthatja, így lehetősége van azonnal reagálni egy-egy szituációra.
Rendszerünkben többek között megtekintheti, hogy partnere felszámolás, csődeljárás alatt áll-e vagy van-e ellene valamilyen
végrehajtás, illetve ezekről automatikusan e-mailben értesülhet.
Nemcsak magyar cégekre vonatkozó, hanem gyakorlatilag a világ összes országából származó cégminősítő riportot elérhet a Bisnode
PartnerControl-on keresztül.

ADATTARTALOM

A Bisnode PartnerControl tartalmazza az összes működő, bírósági eljárás alatti és megszűnt cég jelenlegi és múltbéli összes
nyilvános hivatalos alapadatát, az elmúlt öt évre vonatkozó pénzügyi adatait, hivatalos létszám és árbevétel adatait, a cégek
legfontosabb pénzügyi mutatóit és a cégeket érintő valamennyi hivatalosan közzétett negatív eseményt.

Felhasználóinkat a mindenki által elérhető keresési módokon kívül (név, adószám, cégjegyzékszám) részletes keresési módokkal
(címre és érdekeltségre keresés) is segítjük.

A Bisnode PartnerControl adatbázisa több forrásból frissül, a bejegyzési alapadatok elsősorban az elérhető hivatalos forrásokból
frissülnek heti/napi/óránkénti rendszerességgel, az elérhetőség függvényében.

A Bisnode a hivatalosan elérhető adatforrások széles körét vizsgálva igyekszik a lehető legfrissebb adatokon alapuló, a valóságot
tükröző tulajdonosi adatbázist fenntartani. Cégbejegyzési és közzétételi sajátosságokat figyelembe véve a részvénytársaságok
általunk feltárt tulajdonosi szerkezete bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól.

ADATFORRÁSOK
▪

Igazságügyi Minisztérium (IM)

▪

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK)

▪

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

▪

Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

▪

Pénzügyminisztérium – Munka- és Foglalkoztatás-felügyelet (OMMF)

▪

Belügyminisztérium – Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY)

▪

Magyar Államkincstár (MÁK)

▪

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

▪

Országos Bírósági Hivatal (OBH)

▪

Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

▪

eupalyazatiportal.hu

▪

Közbeszerzési Hatóság

▪

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

▪

Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH)

▪

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

▪

sajtóhírek

▪

honlapok

▪

telemarketing kampány során begyűjtött adatok

▪

cégek által szolgáltatott fizetési tapasztalat információk

ALAPCSOMAGOK
A hivatalos cégadatokon túl a csomag tartalmaz:

GO

▪

jelzőlámpát, mely 3 fokú skálán ad egyszerű iránymutatást a cégek kockázatosságára vonatkozóan

▪

kiemelt cégprofil jelölési lehetőséget összesen 5 db cégig

A hivatalos cégadatokon túl a csomag tartalmaz:

STANDARD

▪

minősítést, ami 100 fokú skálán jelzi előre az üzletkötés kockázatát a cégek bedőlési valószínűségén keresztül

▪

javasolt hitellimitet összeghatár nélkül

▪

tulajdonosi százalékot, a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó, pontos, százalékos információt

▪

kiemelt cégprofil jelölési lehetőséget összesen 20 db cégig

A Standard csomag tartalmán túl a Pro csomag tartalmaz:
▪ belföldi tényleges magánszemély tulajdonos megtekintésének a lehetőségét, ami a céges kapcsolatok elemzésével
megmutatja a cég mögött álló, a cég működésében legnagyobb befolyással bíró magánszemély(eke)t
▪ iparági átlagokat, melyek megmutatják, hogy a hasonló tevékenységet folytató cégek átlagosan mennyire
kockázatosak

PRO

▪ csalásszűrést 30 feketelistás partnerre, mellyel elkerülheti a problémás üzleti partnereket
▪ külföldi tulajdonos quick check riportot, mely megmutatja a belföldi cég külföldi tulajdonosának megbízhatóságát
▪ webservice gyorskeresőt alapadatokkal + kiemelt partnerek adatainak korlátlan integrációját
▪ kiemelt cégprofil jelölési lehetőséget összesen 100 db cégig
▪ egyedi minősítés lehetőséget 500 lekérdezésig, mellyel saját cégminősítő rendszert alakíthat ki

A fizetési tapasztalat mindhárom csomag részét képezi,
mellyel

a

vállalkozások

számlafizetési

szokásai

ismerhetők meg egyszerű mutatószámok segítségével,
amennyiben elérhetőek.

A

részletes fizetési tapasztalati adatokhoz történő

hozzáférés adatszolgáltatáshoz kötött és az előfizetés
ideje alatt bármikor aktiválható külön díj nélkül.
A fizetési tapasztalat programban résztvevő cégek
bélyegzőt igényelhetnek, mellyel számláikra pecsételve
ösztönözhetik megrendelőiket a határidőben történő
fizetésre.

FIZETÉSI TAPASZTALATOK
A Bisnode fizetési tapasztalat program adataiból információkat szerezhet arról, hogy üzleti partnereinek más cégeknél és egyéb helyeken
van-e kifizetetlen számlatartozása, illetve ha igen, akkor mekkora késéssel.

A fizetési tapasztalatok három forrásból származnak

Az itt szereplő tényleges fizetésekre vonatkozó adatok
független

vállalkozásoktól

származnak.

A

táblázat

1. Az adott cégről rendelkezésre álló számlainformációkat a

összesített formában mutatja be a cég lejárt, nyitott

Bisnode csoport összesíti és kumulált formában megjeleníti.

számláinak létét. A számlainformáció forrása és a

2. A tartós adótartozások, illetve a nemfizetés miatt keletkező

konkrét számla tartalma nem kerül feltüntetésre a

eljárások

(pl.:

felszámolás,

adósságrendezés)

a

csőd,

gyűjtött

fizetési

haladék,

számlainformációkhoz

hasonlóan késedelmes fizetésként kerülnek be a rendszerbe.
3. A behajtási megbízásra vonatkozó adatok a Bisnode
csoporttal kapcsolatban álló behajtást végző vállalkozások
adataiból származnak. A behajtási megbízásra vonatkozó
adatok nem teljes körűek, csupán tájékoztató jellegűek, az
azokra

alapított

vállalunk.

üzleti

döntésekért

felelősséget

nem

rendszerben, ezáltal személyiségi jogot, jó hírnevet nem
sért.
A fizetési tapasztalat nem teljes körű, csupán tájékoztató
jellegű, az azokra alapított üzleti döntésekért felelősséget
nem vállalunk. Bizonyos esetekben a késedelmes fizetés
oka adminisztrációs hiba vagy vitatott számla is lehet.
Az

ilyen

okból

fennálló

fizetési

késedelem

nagyságrendjéről, illetve esetleges megalapozottságáról
nem rendelkezünk adatokkal.

FIZETÉSI INDEX
A Bisnode PartnerControl fizetési indexe a vállalatok kockázatosságának megítélését segítő mutatószám, mely a nemzetközileg egységes
Fizetési tapasztalat programra épül.
Az átlagos fizetési hajlandóság mérőszáma, melyet a BISNODE cégcsoport rendelkezésére álló információk alapján határoz meg, és
amely nem csak a lejárt nyitott számlákat mutatja, hanem 1 évre visszamenőlegesen az összes létező fizetési tapasztalatból számol
súlyozott mutatót.
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Előre
fizet

A Fizetési irányzat számításánál az utolsó egy hónapban kalkulált fizetési indexek átlagos értéke kerül viszonyításra az elmúlt 6
hónapban kalkulált fizetési index értékek átlagához. Ez alapján a fizetési irányzat lehet növekvő, csökkenő vagy változatlan.
A minimális sávon belüli elmozdulás változatlan fizetési irányzatnak értékelődik.

A BISNODE MINŐSÍTÉS
A Bisnode minősítési rendszer megvizsgálja az adott vállalat és a piac trendjeit, így egy
vállalkozásról nemcsak azt tudjuk megmondani, hogy mekkora kockázatot jelent jelenleg, hanem
azt is, hogy a jövőben mennyire lesz kockázatos, mekkora valószínűséggel válik fizetésképtelenné
egy éven belül. A Bisnode minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy, mint a
cégjegyzékben szereplő alapadatok, a Cégközlönyben megjelenő vagy más hatóság (NAV) által
közzétett negatív események.
A hivatalos források adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy, mint
mérlegadatok, eredménykimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég vagy szervezet
demográfiai adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, mindezen
adatokban bekövetkezett változásokat.
A Bisnode fizetési tapasztalat program adataiból beépíti a minősítésbe, hogy az adott vállalkozás
határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül
számos egyéb gyűjtött információt is hozzátesz a rendszer a kockázatossági mutatószámhoz, úgy,
mint végrehajtási adatok vagy a gépjárművek száma, sajtóhírek.
A Bisnode minősítést Európa számos országában piacvezető előrejelző képességű minősítési
rendszereket megvalósító Bisnode nemzetközi csapata, a Bisnode helyi szakértőivel karöltve
alkotta meg. Így a minősítés nemcsak a több évszázados nemzetközi tapasztalatot építi be, hanem
a helyi sajátosságokat is tükrözi. Ezt az egyedülálló tudásbeli hátteret, ötvözve az országspecifikus
jellemzőkkel, magyar trendekkel olyan cégminősítést biztosítva, ami egyedülálló előrejelző
képességű a magyar piacon.

A BISNODE PARTNERCONTROL RIPORT TARTALMA
1.

Cégminősítés
az alapcsomagnak megfelelő szinten (jelzőlámpa, 1-100 skála)

Teljes riport

2.

csoportosított adatok egyben

Alapadatok

3.

4.

a cég elnevezése, rövidített elnevezése, székhelye, jegyzett tőkéje, könyvvizsgáló(k) adatai, statisztikai számjele,
adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, létesítő okirat kelte, valamint, ha van elektronikus elérhetőség

Tisztségviselők
A képviseletre jogosult(ak) adatai, illetve amennyiben van a felügyelőbizottsági tag(ok) adatai

Tulajdonosok

5.

a tag(ok) adatai

Pénzügyi adatok

6.

7.

méretadatok: létszámkategória és bevételi kategória (KSH szerinti besorolás)
pénzügyi adatok: legfontosabb 15 mérlegsor

Negatív események
32 féle aktív és inaktív negatív esemény

8.

Pozitív és egyéb események

9.

Cégközlöny hivatkozás

10.

Hirdetmények

11.

Fizetési tapasztalat

12.

Tevékenységi körök
a cég tevékenysége

Cégtörténet

13.

a cég létezésétől közzétett historikus adatokat tartalmazza, amelyek a Cégközlönyben jelentek meg a cégjegyzék
rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.

Cégkivonat

14.

a Nyilvános Cégadatok Kivonata tartalmazza a Cégközlönyben közzétett aktuális adatokat, a cégjegyzék rovataiban
vezetett adott időpontban fennálló bejegyzéseket. Napi, hatályos adatok.

JELMAGYARÁZAT
A cég valamilyen negatív eseménnyel megszűnt (pl.: felszámolás, kényszertörlés)

A cég valamilyen nem negatív eseménnyel megszűnt (pl.: végelszámolás, átalakulás)
A céggel szemben valamilyen Csődtörvény hatálya alá eső bírósági eljárás van folyamatban (csőd, felszámolás stb.)
A céggel kapcsolatban valamely negatív esemény fennáll, amely a cég működését nem befolyásolja, de érdemes figyelni
rá (NAV felé 100 millió forint feletti adótartozás, NAV felé 10 millió forint feletti adótartozás, NAV felé jelentős adóhiány,
NAV végrehajtás, NAV által felfüggesztett adószám, nem fizető, feketelistában szereplő Széchenyi Kártya birtokos,
munkaügyi bírság).
Stratégiailag kiemelt társaság, nyomdai számlakibocsájtó, pénzforgalmi elszámolású Áfa alanyok, nyertes EU pályázatok
Egyéni vállalkozó, aki szünetelteti vállalkozását
Pozitív esemény (pl.: köztartozásmentes adózó, minősített adózó, NFH pozitív minősítése, EU és/vagy közbeszerzési
eljárás nyertes)

Hirdetmény jelent meg a céggel kapcsolatban (külön modul keretében látható)

Cégvezetéstől eltiltott személy

AZ ALAPCSOMAG MELLÉ IGÉNYELHETŐ MODULOK
Egyéni vállalkozók
A Bisnode PartnerControl szolgáltatásban elérhető az összes élő és megszűnt magyarországi gazdasági társaság adatai mellett az összes
működő egyéni vállalkozó, az összes elérhető és törvényesen nyilvános pozitív és negatív adataival.

Nonprofit és egyéb szervezetek
Modulunk, a nonprofit és egyéb szervezetek (költségvetési szervek és intézményeik, alapítványok, egyesületek, pártok, szakszervezetek,
munkavállalói érdekképviseletek, köztestületek, egyházak, egyházi intézmények, magánbiztosítási pénztárak, területfejlesztési tanácsok
és társulások, ügyvédi irodák és az egyéb, jogi és nem jogi személyiségű nonprofit szervezetek) nyilvános adatait tartalmazza. Az adatok
hivatalos adatforrásból származnak és azok a megjelenésükkel egy időben frissülnek weboldalunkon. Az adatbázisunkban szereplő adatok
az ebben a modulban szereplő szervezetekről: a szervezet neve, címe, KSH szerinti gazdálkodási formája, az alakulás dátuma, KSH
törzsszáma, főtevékenységi kódja, annak a megyének a kódja, ahol a szervezet működik, a létszám és árbevétel kategóriája, illetve
beszámolók adatai amennyiben azok elérhetőek.

Kiemelt cégprofil
A rendszerben megjelölheti kiemelt partnereit, akikről minden naprakész üzleti információt látni szeretne. Így pl. a legrészletesebb
minősítést, iparági átlagokat, javasolt hitellimitet, részletes tulajdonosi információkat (tulajdonosi százalék, tényleges tulajdonos),
érdekeltségi gráfot, extra információkat, elérhetőségi adatokat. Kiemelt cégeihez komplett figyelési szolgáltatás is jár (negatív, változásés kockázatfigyelés), így azonnal értesülhet, ha bármilyen változás történt a cég életében. Bármikor letöltheti a kiemelt cég aktuális Bisnode

Credit Reportját is pdf vagy html formátumban, mely akár angolul és németül is elérhető. A Bisnode Credit Report egy részletes
cégminősítést tartalmazó riport, mely megmutatja egy 100-as fokú skálán az adott cég kockázatosságát, ajánlott hitelkeretét, fizetési
szokásait (amennyiben az elérhető), ezen kívül részletes információt ad a vezetőségről, az aláírásra jogosultakról, a tulajdonosokról, a cég
érdekeltségeiről, a működő kapcsolódó cégekről, a telephelyekről, a negatív és behajtási információkról, a tevékenységi körről, a
bankkapcsolatokról, a könyvvizsgálóról, a cég pénzügyi helyzetéről az iparághoz viszonyítva.

Negatív esemény figyelés
Modulunk használatával pár kattintással, illetve tömeges feltöltéssel saját maga állíthatja össze és tarthatja karban negatív
eseményfigyelésre kijelölt cégeinek listáját, melyekről igény szerint naponta vagy hetente e-mailben (EXCEL formátumban) és online
értesülhet arról, hogy indult-e bármilyen negatív esemény a kijelölt cégekkel szemben. Ezen modul segítségével Ön heti rendszerességgel
értesítést kap arról, hogy az Ön által adatbázisunkban kiválogatott szállítói, vevői, konkurenciái csőd, felszámolás, végelszámolás,
vagyonrendezési és egyéb bírósági eljárás hatálya alá kerültek-e. 32 féle negatív eseményt figyelünk, melyek közül a jelentősebbek:
felszámolási-, csőd-, adósságrendezési-, fizetésképtelenségi eljárás; megszűntnek nyilvánítás, törlés, kényszertörlés, végelszámolási
eljárás, Áfa bevallást be nem nyújtó adózó, szankciós jelleggel törölt adószám, végrehajtási eljárás alatt álló adózó, be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztató, nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó, 10 illetve 100 M feletti adótartozás,
Fogyasztóvédelmi és GVH határozat, döntés; bírósági végrehajtás, biztosítási- és büntetőjogi intézkedés. Az emailben megküldött listában
zöld színnel szerepel, ha a figyelt céggel nincs semmi probléma, pirossal szerepelnek a megszűnt vállalkozások, sárgával jelöljük, ha a
cég aktív, de az előző hetekben keletkezett negatív eseménye, illetve, ha éppen van ellene valamilyen negatív esemény. A modul
keretében 500 cég jelölhető be egy időben figyelésre.

Változásfigyelés
modulunk használatával pár kattintással, illetve tömeges feltöltéssel saját maga állíthatja össze és tarthatja karban változásfigyelésre
kijelölt cégeinek listáját, melyekről tájékoztatást kap, ha partnere leszállította, felemelte törzstőkéjét, megváltozott a címe, ügyvezetője,
könyvvizsgálója, bankszámlaszáma és egyéb adatai, tehát minden olyan változásról, ami nem negatív esemény. A cégkivonatban történt
változásokról küldjük az értesítést, azaz a bírósági eljárásokon kívül, minden változásról. Az emailben (Excel formátumban) heti szinten
megküldött listában zöld színnel szerepel, ha a figyelt cégnek nem változott adata, pirossal szerepelnek a megszűnt vállalkozások, sárgával
jelöljük, ha a cég aktív, de történt valami adatváltozás vele kapcsolatban. A modul keretében 500 cég jelölhető be egy időben figyelésre.

Érdekeltségi gráf
Az érdekeltségi gráfban a kiválasztott cég aktív vagy már megszűnt cég és magánszemély kapcsolatait láthatja több szinten keresztül.
Segítségével feltérképezheti, hogy az adott vállalkozáshoz vagy vezetőhöz/tulajdonoshoz milyen más cégek kapcsolódnak és ezek
mekkora kockázatúak. Amennyiben egy éppen rendben lévő céghez sok rossz minősítésű más vállalkozás vagy több felszámolással
megszűnt cég kapcsolódik, akkor mindenképpen mérlegelje a kockázatot üzleti kapcsolat kialakítása esetén. A gráf ábrában vizuálisan
jelennek meg a cégkapcsolatok.

Kapcsolódó vállalkozás és címkeresés
A modul melynek segítségével megtalálja partnerei összefonódásait, kapcsolatait, érdekeltségeit. Kereshet cégnévre, személyre, címre
és Ön pillanatok alatt átlátja milyen egyéb cégekben van bármilyen tulajdonosi vagy vezetői érdekeltsége, milyen más cégek vannak az
adott címen még bejegyezve. Egyéni vállalkozói modulunk megvásárlása esetén a keresésbe az egyéni vállalkozókat is bevonhatja.

Adatintegrációs szolgáltatások (webservice)
Adatintegrációs szolgáltatásunkkal az Ön által kiválasztott adatok és információk SOAP szabványt használó webszolgáltatásunkon
keresztül kerülnek informatikai rendszereibe. Rengeteg manuális munkát takaríthat meg, illetve gyorsan és állandóan hozzáférhet a
legfrissebb információkhoz saját, költséges adatbázis fenntartása nélkül.
Rendszereiben egy cégazonosító megadását követően az alapadatok, kapcsolati adatok és kockázati mutatók azonnal megjelennek, az
integráció kialakítása pár nap alatt megvalósítható.

Belföldi tényleges magánszemély tulajdonos
Tényleges tulajdonos alatt azon magánszemélyeket értjük, amelyek a vizsgált cégben közvetlenül vagy közvetve legalább 25 százalékos
tulajdonrésszel rendelkeznek. Maga a definíció a pénzügyi területek szabályozási keretrendszerében jelent meg először, de egyre több
iparág veszi át ezt a megközelítést.
A Bisnode-nál Magyarországon egyedülálló lefedettségben érhetők el a hazánkban bejegyzett társas vállalkozásokra vonatkozó
tulajdonosi információk. A közhivatalos forrásokból elérhető – többnyire korlátozott – információkon túlmenően a cégek több mint
kétharmadára vonatkozóan rendelkezünk pontos tulajdonosi százalék információkkal.
Ezen kiemelkedő minőségű adathalmaznak köszönhetően minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk partnerünk valós vezetőinek
kilétéről, hiszen bizonyos helyzetekben rendkívül értékes lehet az információ, hogy a tulajdonosok között milyen arányban oszlik meg a
cég vagyona.
A Bisnode a hivatalosan elérhető adatforrások széles körét vizsgálva igyekszik a lehető legfrissebb adatokon alapuló, a valóságot tükröző
tulajdonosi adatbázist fenntartani. Cégbejegyzési és közzétételi sajátosságokat figyelembe véve a részvénytársaságok általunk feltárt
tulajdonosi szerkezete bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól.

Extra információk
Modulunk a cégek saját, vagy felszámolójuk, felügyeleti szervük által megjelenített hirdetések szövegét tartalmazza. Az adatok a
Cégközlöny Hirdetmények (a cégek közvetlen közleményei) fejezetéből, szintén hivatalos adatforrásból származnak, és alfejezetek
szerint jelenítjük meg őket. A Bisnode Partnercontrol oldalon elérhető a cégek 2009. január 1-je óta megjelenő összes hirdetménye, és
azok a megjelenésükkel egy időben frissülnek weboldalunkon.
Megtekinthető a nyertes EU pályázatok tartalma, úgy, mint a nyert pályázat darabszáma, dátuma, pályázat összege, aránya.
Szintén elérhetők a cégeknél a közbeszerzési eljárás információk is. Látható, hogy milyen közbeszerzési eljáráson nyert az adott cég,
mekkora összegben, egyedüliként vagy konzorcium tagjaként, illetve természetesen a részletes pályázati információk is hozzáférhetők.
A modul tartalmazza a Gazdasági Versenyhivatali határozatokat, ahol az alábbi ügytípusok léteznek: fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat: megtévesztő élelmiszer-jelölés, jogsértő reklám; erőfölény; üzletfelek megtévesztése;
megtévesztő, összehasonlító reklám; eljárási bírság; beszállítóval szembeni jelentős piaci erő, utóvizsgálat; fogyasztómegtévesztés;
összefonódás; megállapodás.
Elérhetők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelmi határozatai is. A hatóság az alábbi területek ellenőrzésére rendelkezik
feladat- és hatáskörrel: tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok; piacfelügyelet; jótállás és szavatosság; általános kereskedelmi feltételek;
gazdasági reklámok; hírközlési szolgáltatók; elektronikus kereskedelem; árubemutatók; közüzemi szolgáltatók.
Az Extra információk keretében jelöljük a jogkövető vállalkozásokat is, mely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listáján
szereplő cégeket tartalmazza.
A modul további értéke a Beszámoló adatok letöltési lehetősége. Tartalmazza több (amelyeket partnere leadott az IM-nek) évre
visszamenőleg a partnerei által leadott mérlegeket és eredménykimutatásokat, azokat Excelben lementheti, archiválhatja őket,
részletesebb pénzügyi elemzéseket készíthet belőlük. Ezen kívül elolvashatja a cégek által leadott kiegészítő mellékleteket és

könyvvizsgálói jelentéseket is. A modul keretében összesen 200 dokumentumot (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet,
könyvvizsgálói jelentés) kérhet le.
Az Extra információkat gazdagítja, hogy elolvashatja a cégekkel kapcsolatban megjelent sajtóhíreket is.

Külföldi riportok
Gyakorlatilag a világ bármelyik országából tud cégminősítő, céginformációs riportokat rendelni a Bisnode PartnerControl felületén
keresztül. A riportokat a Bisnode D&B Magyarország Kft. szállítja. A riportok tartalma országonként eltérő. Az egyes országok mintariportjait
ide kattintva tekintheti meg.

Külföldi Quick Check riport
A Quick Check riport egy olyan pillanatok alatt áttekinthető angol nyelvű riport, amely alapján azonnali döntést hozhat külföldi beszállítója,
ügyfele megbízhatóságára vonatkozóan. A riport rövid áttekintést ad a vállalkozásról, mely érinti az alapadatokon túl a vállalkozás
működési státuszát, minősítését és egyéb releváns információkat, úgymint alapítás éve, árbevétel, alkalmazotti létszám stb.

A Bisnode PartnerControl megrendelése esetén
A felhasználónevet és belépési útmutatót a megrendelőinknek e-mailben küldjük meg az ellenérték számlánkon történő megjelenését
követően. Az előfizetési díj (12 hó) előre, a számla kézhezvétele után egy összegben fizetendő. Az előfizetés kezdő napja a megrendelés
beérkezésének napja. A megrendelés határozatlan időre szól, éves elszámolás mellett. Megrendelő a fordulónap előtti 30. naptári napig
írásban lemondhatja vagy módosíthatja előfizetését.
A Bisnode Magyarország Kft. más, céginformáció szolgáltatással foglalkozó cégek és viszonteladók vonatkozásban a Bisnode
PartnerControl alapszolgáltatás, annak moduljai és kiegészítései tekintetében a szerződéskötési kötelezettségét kizárja azzal, hogy az
ezekre irányuló ajánlatkérések egyedi elbírálás alá esnek.
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