P R A Š YM A S - A N K E T A
Prekinio kredito draudimo sutarčiai sudaryti
Prašymas - anketa neįpareigoja sudaryti prekinio kredito draudimo sutarties su draudimo įmone
Su Prekinio kredito draudimo taisyklėmis galima susipažinti draudimo įmonės interneto svetainėje www.coface.lt
Prašome pildyti baltus langelius
1 Įmonės pavadinimas
Įmonės buveinės adresas / Registracijos adresas
Įmonės kodas / PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos pažymėjimo numeris / Išdavimo data
Veiklos apibūdinimas
Pirkėjų veiklos sektoriai
Susijusios įmonės
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita / Bankas
Už kreditų valdymą atsakingas asmuo (asmuo kontaktams)
Pareigos
Telefonas / Mobilus telefonas / Faksas
Elektroninis paštas

2 Prašyme - anketoje naudojama valiuta (Lt arba EUR)
3 Pardavimų analizė

2016

Bendra apyvarta

0

2017

0

Vietinės rinkos apyvarta

2018

%

1

100.00%

1

100.00%

Eksporto apyvarta

0.00%

Apyvarta su susijusiomis, valstybės, savivaldybių įm., VŠĮ ir kt.

0.00%

4 Pirkėjų įsiskolinimo analizė (paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigai)

Suma

Einamieji įsiskolinimai (iki atidėto apmokėjimo termino)

%

0.00%

Įsiskolinimai uždelsti nuo 1 iki 90 dienų (po atidėto apmokėjimo termino)

1

Įsiskolinimai uždelsti daugiau nei 90 dienų (po atidėto apmokėjimo termino)

100.00%
0.00%

Viso:

1

0.00%

5 Pirkėjų įsiskolinimo pasiskirstymas (paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigai)
Pirkėjo įsiskolinimas

Suma

iki 1.000

%

Pirkėjų skaičius

0.00%

nuo 1.001 iki 5.000

0.00%

0.00%

nuo 5.001 iki 10.000

1

100.00%

%

0.00%

1

100.00%

nuo 10.001 iki 15.000

0.00%

0.00%

nuo 15.001 iki 20.000

0.00%

0.00%

Daugiau nei 20.000

0.00%
Viso:

1

0.00%
1

6 Blogų skolų analizė*
Blogos skolos
Skaičius

Suma

Didžiausia bloga skola
Pirkėjo pavadinimas

Pirkėjo šalis

Blogos skolos
dydis

Metai
2016
2017
2018
2019**

*Bloga skola – nurodytais metais išrašytų sąskaitų suma, uždelsta daugiau kaip 180 d. Bloga skola pateikiama tik atsiradimo metais
(nekartojama paskesniais). ** 2019 - Blogos skolos prašymo - anketos pildymo datai

7 Draustina 12 mėnesių bendra apyvarta

100.00%
100.00%
0.00%

1

Draustina 12 mėnesių apyvarta vietinėje rinkoje

1

Draustina 12 mėnesių eksporto apyvarta

8 Pardavimų pasiskirstymas pagal šalis
Pirkėjo šalis

Draustina 12 mėn. apyvarta*

1

% dalis

Pirkėjų skaičius

AMT (dienomis)**
Maksimalus

Vidutinis

Kredito limitas*

Max AMT (d.)**

100.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0,00%
0,00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

1

0

100.00%

* Neįtraukiant apyvartos su susijusiomis įmonėmis, valstybės, savivaldybių įmonėmis, VŠĮ ir kt.
** AMT (dienomis) - Atidėto mokėjimo terminas dienomis

9 10 didžiausių pirkėjų
Pirkėjo pavadinimas

Pirkėjo adresas

Pirkėjo šalis

Pirkėjo kodas

Viso:

0

Nurorodytų pirkėjų vertinimas bus apmokestintas Sutarties įsigaliojimo datą pagal Sutartyje nurodytus įkainius
* Kredito limitas -Maksimalus galimas pirkėjo įsiskolinimas per atidėto mokėjimo terminą
** Max AMT (d.) - Maksimalus atidėto mokėjimo terminas dienomis
10 Ar šiuo metu draudžiate prekinius kreditus? (taip / ne)
Draudimo įmonės pavadinimas*
Draudimo liudijimo (poliso) galiojimo data (nuo / iki)*
Naudos gavėjas (jeigu yra)*
* Pildoma laisvanoriškai

11 Patvirtinkite, jei parduodate dvejopo naudojimo prekes ar paslaugas*
Jei taip, patvirtinkite, kad esate įgiję būtinus leidimus, reikalingus dvejopo naudojimo prekių ar paslaugų*
pardavimui
* Dvejopo naudojimo prekės arba paslaugos yra objektai ar technologijos, kurie paprastai naudojami civiliniams tikslams, bet gali būti pritaikomi karo pramonei.
Dvejopo naudojimo prekių ar paslaugų eksportui dažniausiai keliami specialūs reikalavimai (leidimai).

12 Ar naudositės draudimo brokerio paslaugomis? (taip / ne)
Jei taip, nurodykite draudimo brokerio pavadinimą

13 Informacija apie įmonės sąvininkus
Akcininko: vardas, pavardė/įmonės pavadinimas

Aš, žemiau pasirašęs, garantuoju, kad šiame prašyme - anketoje visi pateikti duomenys yra teisingi.
Pateikiame įmonės registracijos pažymėjimą, dviejų paskutinių metų balansus, pelno/nuostolio ataskaitas.
Prašymo - anketos pildymo data
Įgalioto įmonės atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas

Akcijų dalis (%)

