
 

 

 

 

 

 

 

  



 

BISNODE 

  

 

A Bisnode PartnerPayment program adataiból információkat 

szerezhet arról, hogy üzleti partnerei más cégeknél milyen 

határidővel és mekkora késéssel egyenlítették ki számláikat. 

Az adott cégről rendelkezésre álló számlainformációkat a Bisnode 

összesíti és kumulált formában megjeleníti, például, hogy a vállalat 

mekkora késéssel egyenlíti ki számláit, összehasonlítva az iparág 

többi szereplőjével. 

A programban gyűjtött, összesített és kumulált formában megjelenített 

információk a következő kérdésekre adnak választ üzleti partnerei 

fizetési szokásairól: 

▪ milyen határidőt kapnak partnereiktől 

▪ mekkora késéssel egyenlítik ki számláikat 

▪ hogyan viszonyulnak az iparági átlaghoz? 

A program nemzetközi szinten már több mint 50 éves múltra tekint 

vissza, Magyarországon pedig 2002 óta sikeresen követi nyomon a 

cégek valós fizetési szokásait. 

A Bisnode PartnerPayment program adatai alapján egy rosszul fizető 

megrendelő esetén mérlegelheti, hogy egyáltalán kiszolgálja-e a vevőt, 

illetve ha igen, akkor azt szigorított feltételekkel, nagyobb előleg 

bekérésével teszi-e. 



 

MILYEN ELŐNYEI VANNAK A PARTNERPAYMENT PROGRAMNAK?  

 

 

 

 

 

 

A programban való részvétel díjmentes (előfizetés, vagy havi 100-nál több partnerinformáció átadása esetén), és a programhoz csatlakozó cégek 

minden olyan vállalkozás számlafizetési szokásait láthatják, amiről a Bisnode információval rendelkezik. 

A program keretében díjmentesen jut fizetési tapasztalat információkhoz. 

A résztvevők havonta megkapják, hogy megrendelőik mennyire pontosan fizetnek/fizettek mások felé. 

A rosszul fizető megrendelők egyszerűen kiszűrhetők. 

A fizetési feltételek a vevők fizetési morálja alapján határozhatók meg. 

Javítható a piaci szereplők fizetési morálja. 

Csökkenthető az egyes iparágak extrém magas pénzhez jutási ideje. 

Segít a gazdaság átláthatóbbá tételében. 

Nemcsak a rossz fizetési szokásokat jelzi, hanem azt is, ha egy cég határidőben és pontosan egyenlíti ki a számláit. 

A fizetési tapasztalat bélyegzőnek köszönhetően felhívhatja partnerei figyelmét a kibocsátott számlákon arra, hogy a számlafizetési információk 

bekerülnek a programba, így pontosabb fizetésre készteti őket. 



 

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Cég neve, címe 

▪ Kumulált százalékos adatok  

▪ a fizetési késedelmekről, napokban kifejezve 

▪ a nyitott és a lezárt tételek megoszlásában a számlák darabszámáról és értékéről 

▪ a fizetési határidőkről 

▪ Az Ügyfelek grafikonos ábrázolással tekinthetik meg az elmúlt egy év fizetési adatait, konkrét cégekre vonatkozóan. 

  

A Bisnode Fizetési tapasztalatok program szolgáltatás során a Szolgáltató összegyűjti és feldolgozza az 
Ügyfél által biztosított információt, majd összesített formában az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja. 1. 

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat belső azonosító számmal látja el, 
ami a Bisnode csoporton belüli nemzetközi azonosító jellel párosítható. 2. 

Az online (http://www.partnercontrol.hu | http://www.dbhun.hu | http://ipm.bispay.eu) rendszerbe belépő 
Ügyfelek az adatbázis adatait az alábbi elrendezés szerint hívhatják le: 3. 

http://www.partnercontrol.hu/
http://www.dbhun.hu/
http://ipm.bispay.eu/


 

A rendszerből történő adatlehívás feltétele, - a megrendelőlap aláírásán túl – hogy az Ügyfél havi rendszerességgel adatot szolgáltasson 

saját fizetési tapasztalatairól valamennyi szerződéses partnere tekintetében, azoknak az adatszolgáltató felé fennálló tartozásairól, 

valamennyi tételt beleértve, számlánkénti bontásban, minden hónap 10. napjáig 12 hónapra visszamenőleg, illetőleg a jelen szerződés 

aláírását megelőző 12 hónap ugyanezen adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa az aláírást követő tíz napon belül. 

Amennyiben az Ügyfél az adatok rendszeres átadásával felhagy, azaz legalább két hónapig szünetelteti azt, úgy a Szolgáltató jogosult a 

szolgáltatást felfüggeszteni. 

A szolgáltatás a fizetési tapasztalat programban résztvevő számára nem jár költséggel, amennyiben a forrás adatokat havonta a Bisnode 

rendelkezésére bocsátja, illetve rendelkeznek más előfizetéssel, vagy 100-nál több vevőről adnak információt. 

 

Felár ellenében monitoring szolgáltatás kérhető bármely cégre, amiről fizetési tapasztalat riporttal rendelkezünk. 

 

A fizetési programban résztvevő cég által átadott file a következőket kell, hogy tartalmazza első alkalommal: 

▪ a programban résztvevőnél a szerződéses partner azonosítására szolgáló név (ügyfél-azonosító) 

▪ a szerződéses partner neve 

▪ a szerződéses partner címe 

▪ a szerződéses partner adószáma 

▪ a szerződéses partner egyedi belső azonosítója, ha van ilyen 

 

 

 

 



 

 

A havi átadásnál pedig a következőket: 

▪ szerződéses partnerek aktualizált listája 

▪ a nyitott tételek és a kifizetett számlák listája, mely az alábbi részletes adatokat is tartalmazza: ügyfél-azonosító, számlaszám, a számla 

kibocsátásának dátuma, a fizetési határidő megjelölése, a számla összege és a számla kiegyenlítésének dátuma (zárt tétel esetén) 

 

Amennyiben fizetési tapasztalat programhoz csatlakozó vállalkozás kevesebb, mint 100 partnerről ad információt havonta, és nem áll más 

előfizető kapcsolatban a Bisnode Magyarország Kft.-vel vagy a Bisnode DB Magyarország Kft.-vel, a Bisnode 100 000 Ft + Áfa / év díjat kérhet 

az adatok megtekintésének fejében. 

 

A fizetési tapasztalatra vonatkozó adatszolgáltatás egy évre szól és automatikusan meghosszabbodik, amennyiben azt valamelyik fél a lejárat 

előtt legalább 30 nappal írásban fel nem mondja. 

  



 

Fizetési tapasztalat bélyegző 

 

Amennyiben részt vesz a fizetési tapasztalat programban fizetési tapasztalat bélyegzőt is igényelhet, melynek köszönhetően felhívhatja partnerei 

figyelmét a kibocsátott számlákon arra, hogy a számlafizetési információk bekerülnek a Bisnode rendszerébe, így pontosabb fizetésre készteti 

Őket.  

 

A bélyegzőnek van elektronikus verziója is, amely a számlázó programban helyezi rá a kimenő számlákra a bélyegző feliratot. 

A bélyegző adott tárgyévre szól és minden évben kicseréljük megfelelő dátumozásúra. 

 

Az ára: 20.000 Ft + ÁFA. 

 

 



 

 

06 (1) 815 8500 www.bisnode.hu info@bisnode.hu 


