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A Bisnode D&B belföldi és külföldi cégminősítő riportjai pontos képet
adnak egy-egy vállalkozással való üzletkötés kockázatáról.
A Bisnode D&B riportok a cég DUNS számát, kockázatossági
mutatószámait, a Failure score-t és a Rating-et, valamint a javasolt
hitelkeretet tartalmazzák, továbbá rávilágítanak a minősített vállalkozás
számlafizetési szokásaira is.
A Bisnode D&B riportokkal és a Bisnode céginformációs és cégminősítő
szolgáltatásaival mindig magabiztosan hozhat döntéseket halasztott
fizetéssel rendelkező partnereiről.

CÉGMINŐSÍTÉSEK
A cégminősítés használatát minden olyan üzleti döntésnél javasoljuk, ahol utólagos fizetést engedélyez vevőjének vagy szállítója
megbízhatóságát szeretné megtudni.
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A D&B külföldi cégminősítése keretében több mint 230 ország
cégeiről tudunk üzleti információt szolgáltatni, ami több mint
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BISNODE D&B BELFÖLDI CÉGMINŐSÍTÉS
A D&B az üzleti kockázat mértékétől függően 3 típusú belföldi cégriportot kínál ügyfelei részére:
Comprehensive Report
A legrészletesebb és legátfogóbb D&B riport, amely tartalmazza az adott cégről rendelkezésünkre álló összes információt (a Credit Check Reportban
szereplő információkon felül a vállalkozás által elnyert EU pályázatok adatait, a tulajdonosok nevén felül százalékosan kifejezve a tulajdonrészük
nagyságát, a tényleges tulajdonosok adatait tulajdonrészük megjelölésével együtt, a vállalkozásról elérhető sajtóhíreket, behajtási információkat
stb.)
Comprehensive riportot vásárló ügyfeleink számára 12 hónapra ingyenes kockázati és negatív esemény monitoring-ot biztosítunk!

Credit Check Report
A riport tartalmazza a vállalat alapvető adatain (pl. név, cím, vezetők, illetve tulajdonosok neve, elérhetőség) felül a pénzügyi beszámoló adatait
(mérleg, eredménykimutatás), az elérhető fizetési és negatív információkat, illetve a vállalat kockázatosságának minősítését.

Company Check Report
Cégminősítést nem tartalmazó, alapadatokat megjelenítő riport.

A riportokat online felületen keresztül rendelheti meg, a keresési lehetőségek a következők: Cégnév, DUNS szám, Bejegyzés szám,
Adószám, KSH szám. A riportok árának meghatározása egységekben történik. Az egységárakat a megrendelő tartalmazza.

BISNODE D&B KÜLFÖLDI CÉGRIPORT
A D&B az üzleti kockázat mértékétől függően 4 típusú külföldi cégriportot kínál ügyfelei részére:
Comprehensive
Azonosítás és összefoglaló
Kockázati értékelés
Iparági összehasonlítás
Jogi események
Saját e-portfolio adatok
Számlafizetési tapasztalat
Számlafizetési tapasztalat összehasonlítás
Iparági összehasonlítás (bedőlési és fizetési kockázat)
Behajtási információ
Nyilvános közlemények
Speciális események
Aktuális vezetők
Anyacég
Tulajdonosok
Leányvállalatok
Kisebbségi érdekeltségek
Telephelyek
Jogi struktúra
Történet
Alapadatok
Banki adatok
Management kommentek
Sajtóinformációk
Pénzügyi összefoglaló
Számlafizetési információk

Az egyes cégriportok tartalma országonként eltérő lehet.

D&B Report

Compact

Nem társas vállalkozások

n/a
n/a
n/a
n/a

(5 év)
(5 év)

(3 év)
(2 év)

(3 év)

n/a
n/a

A D&B külföldi cégriportok angol nyelvű felületen keresztül (e-portfolio) rendelhetők le, a riportok nyelve angol. Az online felületen láthatja
milyen riportokat rendelt le, melyekre kért monitoring-ot, és melyeket tekinthet meg korlátlanul. A lekért riportok között számos feltétel
szerint kereshet, a cégekhez saját hitellimitet és megjegyzéseket rendelhet.
A megrendelt riportokhoz éves cégfigyelés kérhető. Monitoring szolgáltatás keretében a monitorozott cég riportja egy éven keresztül
további egységlevonás nélkül megtekinthető. Monitoring rendelésre riportrendelés nélkül is van lehetősége.

A riportok árának meghatározása egységekben történik. Az egységárakat a megrendelő tartalmazza.
Riportok ára egységekben kerül országspecifikusan meghatározásra. Különböző egységcsomagok vásárolhatók, melyek keretében az
alábbi díjszabás alapján bármelyik országból rendelhetők a keret erejéig riportok. Az előre megrendelt keret túllépése esetén lehetőség
van a különbözeti díj megfizetése mellett nagyobb csomagra váltásra, vagy a limiten felüli egységár utólagos kiszámlázására az adott
hónap végén.
1 egységes zóna: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország,
Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Monaco, Németország, Olaszország, Norvégia, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szlovákia.
2 egységes zóna: Albánia, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Észak-Amerika (Kanada, USA), Észtország, Gibraltár, Görögország,
Grönland, Grúzia, Horvátország, Izland, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna.
3 egységes zóna: Afrika, Ausztrália, Közel-Kelet (Bahrein, Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Libanon, Omán, Szaúd-Arábia, Szíria, Egyesült Arab Emirátusok),
Törökország.
4 egységes zóna: Ázsia, Latin-Amerika, Óceánia

A RIPORTOK DÍJAI
Compact/Standard/European/Business information riport

Comprehensive riport

A választott ország zónájának
megfelelő egység

+1 egység a választott ország
zónájának megfelelő egység felett

Know Your Customer Riport

+1 egység

Negatív riport
Sürgősségi
felár

0,5
+1 egység

Monitoring
ár normál szerződés esetén annyi egység, amelyik zónába tartozik az adott cég.
Negatív
riport

0,5 egység

Monitoring ár normál szerződés esetén annyi egység, amelyik zónába tartozik az adott cég.

Monitoring szolgáltatás az alábbi országokból rendelhető:
Andorra, Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Monaco, Németország, Olaszország,
Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc

GLOBÁLIS CSALÁDFÁK
1-10 cégkapcsolat esetén

1 egység

11-100 cégkapcsolat esetén

3 egység

101 cégkapcsolat felett

5 egység

ORSZÁGKOCKÁZAT ÉS ORSZÁGELEMZÉSEK
A Country Risk Report-ok egy adott ország részletes politikai, gazdasági környezetét mutatják be, valamint egy értékelést adnak az
adott ország kockázatosságáról.
International Risk & Payment Review

Country Risk Report

Az International Risk & Payment Review egy havi

A D&B a vállalatok kockázatosságának megállapítása mellett

megjelenésű

politikai,

országkockázatokkal és országelemzésekkel is foglalkozik,

kereskedelmi kockázatokat mutatja be, amelyek az

melyek biztos alapjai külföldi terjeszkedésnek, vagy szinte

üzletkötést befolyásolják.

bármilyen külföldi céggel való üzletkötésnek.

kiadvány,

mely

a

gazdasági,

A havi elemzés tartalmazza a számlafizetési trendeket és az
adott ország kockázatosságára vonatkozó mutatószámot.

D&B INTERNATIONAL RISK & PAYMENT REVIEW
Egy havi megjelenésű kiadvány mely a gazdasági, politikai, kereskedelmi kockázatokat mutatja be, amelyek az üzletkötést befolyásolják.
A havi elemzés tartalmazza a számlafizetési trendeket, és az adott ország kockázatosságára vonatkozó mutatószámot.
A riport olyan adatokat tartalmaz, mint a számlafizetési határidők és késések, valuta ingadozások, gazdasági indikátorok és
kockázatossági elemzés, a D&B országkockázatra vonatkozó kockázati mutató, 2 éves előrejelzés az üzleti kockázatokról.

COUNTRY INSIGHT SNAPSHOT REPORT
Tömör jelentés az adott országban való üzleti tevékenység kockázatairól. A jelentésben az alábbi adatok szerepelnek: országkockázati
mutató, tájékoztató a fizetési feltételekről és a késedelmes fizetés szokásairól, előrejelzés a legfontosabb gazdasági mutatókról,
valamint a legfrissebb fejleményekről.

COUNTRY INSIGHT REPORT
Gazdasági információk és elemzések az egyes országok kereskedelmi környezetéről (angol nyelven). A politikai, gazdasági és
kereskedelmi adatokon túl kockázatértékelési elemzést is tartalmaz.

Az összes D&B üzleti információs szolgáltatásra igaz, hogy amennyiben
a fogyasztás drasztikusan meghaladja a normál üzleti felhasználás
mértékét, a Bisnode D&B fenntartja a jogot a szerződés felmondására
időarányos díjvisszatérítés mellett.
A szolgáltatást kizárólag a fent megjelölt ügyfél saját céljára
használhatja.
A díj magában foglalja az éves szolgáltatás díját, a tárgyévben fel nem
használt összegeket a Bisnode D&B nem téríti vissza, azt következő
időszakban
felhasználni.
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