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megbízhatóságuk alapján. Az AAA cégminősítést 1989-ben vezették be és
1996 óta kaptak lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti megbízhatóságukat
tanúsítvány formájában is megmutassák.

A tanúsítvány lehetőséget nyújt arra, hogy mások számára
megmutassa, hogy az Ön cége elismert, megbízható,
hitelképes vállalat.
Az AAA minősítés számos változót figyelembe véve statisztikai alapokon
állapítja meg, melyek Magyarország legmegbízhatóbb vállalatai. AAA, AA
vagy A minősítés birtokában lenni nemcsak dicsőség, hanem kiváló eszköz
arra, hogy jelezze szállítói felé pénzügyi megbízhatóságát, megmutassa
versenytársainak vagy akár külföldi tulajdonosának, hogy a magyar piacon
milyen stabil szereplő.
Ezen kívül bizalmat kelthet munkavállalóiban, jelezheti megrendelőinek,
hogy az Ön cége alacsony kockázatú, érdemes Önnel üzletet kötni.

AAA, AA vagy A minősítésre Magyarországon csupán a cégek 9,82 %-a jogosult, így Bisnode tanúsítvánnyal rendelkezni kitüntetés.
Az ország elit vállalataink körébe tartozni a piac számára azt az üzenetet hordozza, hogy az AAA, AA és A minősítésű vállalatokkal
biztonságosan köthetnek üzletet, hosszú távon is számíthatnak rájuk.

Az A tanúsítványra a magyar piacon
csupán a cégek 7,44 %-a jogosult, mely
kiváló hitelképességet jelent. Velük az
üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi
kockázata alacsony.

AAA (tripla A) minősítéssel
Magyarországon csupán a cégek
0,63 %-a rendelkezik, velük az üzleti
kapcsolat kialakításának pénzügyi
kockázata rendkívül alacsony.

AA (dupla A) tanúsítványra a
magyarországi vállalatok 1,75 %-a
jogosult. Velük az üzleti kapcsolat
kialakításának pénzügyi kockázata
nagyon alacsony.

A Bisnode Tanúsítványt kizárólag az arra jogosultak rendelhetik meg. A jogosultság megállapítása teljesen objektív, a Bisnode
minősítésen alapul.
A tanúsítvány 3 csomagban rendelhető meg. Az egyes csomagok elemei nem átjárhatók.

TANÚSÍTVÁNY CSOMAGOK
MINI
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▪

Díszkeretes tanúsítvány magyar és angol nyelven

▪

Bisnode honlapon a Magyarország legmegbízhatóbb cégei oldalán történő megjelenés cége honlapjával együtt

▪

Díszkeretes tanúsítvány magyar és angol nyelven

▪

Bisnode honlapon a Magyarország legmegbízhatóbb cégei oldalán történő megjelenés cége honlapjával együtt

▪

Weblogó használati jog saját céges weboldalon

▪

AAA, AA vagy A logó, aktuális minősítésének használati joga minden online (pl. céges aláírásban) és offline (nyomtatott)
dokumentumban, pl.: céges levélpapír, boríték, termékek, hírlevél, névjegykártya

▪
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Bisnode honlapon a Magyarország legmegbízhatóbb cégei oldalán történő megjelenés cége honlapjával együtt
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Weblogó használati jog saját céges weboldalon
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AAA, AA vagy A logó, aktuális minősítésének használati joga minden online (pl. céges aláírásban) és offline (nyomtatott)

PRÉMIUM

dokumentumban, pl.: céges levélpapír, boríték, termékek, hírlevél, névjegykártya
▪

Bármely belföldi cég aktuális Bisnode Credit Reportja évente két alkalommal

▪

Aktuális minősítéssel ellátott tanúsítvány lekérése évente két alkalommal

▪

Egy alkalommal megjelenés a HVG.hu online felületen, cége nevének és minősítésének feltüntetése más minősített
cégekkel együtt

Minden egyes csomag mellé automatikus meghívás az Üzletileg megbízható cégek csoportba.
Kiegészítésként rendelhető: Díszkeretes tanúsítvány német nyelven, tanúsítvány laminált formában tárgyalásokhoz

MEGRENDELÉS ESETÉN
A díszkeretes tanúsítványt és a weblogót a csomag ellenértéke számlánkon
történő megjelenésekor küldjük el Önnek. Az előfizetés kezdő napja a
megrendelés beérkezésének napja, időtartama 1 év. Az előfizetési díj előre, a
számla kézhezvétele után egy összegben fizetendő.
Szolgáltató Megrendelőnek Bisnode tanúsítványt állít ki, mely igazolja, hogy a kiállítás napján az adott cég Bisnode minősítési
rendszer alapján az átlagosnál kisebb kockázattal rendelkezik. A Bisnode tanúsítvány a kiállítást követő 1 évig használható fel. A
weblogó csak a Szolgáltató által megadott módon és abban az esetben jelenik meg a Megrendelő weboldalán, ha a Megrendelő
jogosult valamelyik tanúsítványra. Amennyiben a jogosultság megszűnik, a weblogó automatikusan lekerül a weboldalról.
A Bisnode tanúsítvány csomag megrendelésével Megrendelő automatikusan megrendeli az egy naptári év múlva aktuális minősítésre
vonatkozó csomagot, amennyiben a feltételeknek Megrendelő változatlanul megfelel, amennyiben nem, a tanúsítvány frissítési
szolgáltatás megszűnik. A tanúsítvány csomag frissítési szolgáltatás a megrendeléstől számított 1 naptári év letelte előtt legalább 1
hónappal - a Bisnode Magyarország Kft-hez beérkezett írásbeli nyilatkozattal - lemondható.
A Bisnode weblogó Megrendelő honlapján kizárólag a Bisnode Magyarország Kft. által biztosított linkelhető webes megjelenéssel
lehetséges, annak megváltoztatása és 1 éven túli használata jogellenes, a jogosulatlan használatért Megrendelő teljes felelősséggel
tartozik, a károkozás tényétől függetlenül pedig köteles az egyszeri tanúsítvány csomagdíj háromszorosának megfelelő összegű
kötbért fizetni.
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