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PARAIŠKA NAUDOTIS COFANET
Paraišką siųskite registruotu laišku, el. paštu arba faksu

Kam

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas
A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius

ĮMONĖS DUOMENYS

Adresas
Miestas

Prašome leisti naudotis Coface teikiamomis Cofanet internetinėmis paslaugomis pagal
Bendruosius naudojimosi Cofanet terminus ir sąlygas (skaityti 3, 4 puslapius). Tai bus
taikoma šiems draudimo liudijimams:
DRAUDIMO LIUDIJIMO NUMERIS

Šiuo įgaliojame toliau nurodytus asmenis naudotis Cofanet, kiekvienam jų suteikiant
atskirą slaptažodį, taip pat įgaliojame šiuos asmenis teikti kreditų limitų paraiškas ir
pranešimus apie uždelstas skolas (įgaliojami vartotojai):
Vardas, pavardė

Tel. nr., el. paštas

Įgaliojimas draudimo liudijimui (Nr.)

* Esant daugiau įgaliojamų vartotojų, sąrašą prašome tęsti 2 - jame lape.
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Įgaliojamų vartotojų sąrašo tęsinys:

Vieta, data

(Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)

Įmonės atsakingas asmuo

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas – A. Tumėno g. 4, 01109 Vilnius, Lietuva
Įmonės k. 300156205 – PVM k. LT100002309612 – T. (+370 5) 2791727 – F. (+370 5) 2791754 – El. p. office@coface.lt, www.coface.lt
AB SEB bankas, A. s. LT86 7044 0600 0531 6769, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, A. s. LT39 7400 0191 2172 3810
AB DnB bankas, A. s. LT53 4010 0495 0045 6266
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BENDRIEJI COFANET NAUDOJIMO
TERMINAI IR SĄLYGOS
§ 1 – BENDROJI DALIS
1. COMPAGNIE FRANCAISE D‘ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialas
(toliau vadinamas – Coface) jo draudimo paslaugomis
besinaudojančioms Šalims (toliau vadinama –
Vartotojai) siūlo papildomas Cofanet paslaugas toliau
nurodytais terminais ir sąlygomis (toliau vadinama –
terminai ir sąlygos). Cofanet tikslas yra suteikti
Vartotojui tiesioginę prieigą prie Coface duomenų
bazės ir užtikrinti kiek galima greitesnį kredito limito
paraiškų ir pranešimų apie uždelstas skolas
apdorojimą. Prašymai, sprendimai dėl kredito limito
suteikimo ir pranešimai apie uždelstas skolas, pateikti
naudojantis Cofanet, turi juridinę galią ir yra
apmokestinami, jeigu tai numatyta Prekinio kredito
draudimo sutarties sąlygose.
2. Cofanet paslaugos Vartotojui teikiamos 24
valandas per parą, 7 dienas per savaitę, neprisiimant
atsakomybės dėl internetinio ryšio sutrikimų ir
sistemos atnaujinimo darbų.
§ 2 – ĮGALIOTI VARTOTOJAI IR SLAPTAŽODŽIAI
1. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir ryšį tarp
Coface bei Vartotojo, būtina kontroliuoti prieigą prie
Coface duomenų bazės. Vartotojas yra įpareigotas
informuoti Coface apie visus asmenis, kurie turės
prieigą prie Cofanet (įgalioti vartotojai). Kiekvienam
įgaliotam vartotojui Coface suteiks vartotojo ID bei
slaptažodį. Apie bet kokius asmenų, įgaliotų naudotis
Cofanet, pasikeitimus (ypač darbo santykių
nutraukimą tarp įgalioto vartotojo ir Vartotojo) turi būti
nedelsiant raštiškai pranešta Coface. Šiame punkte,
esant nurodytoms aplinkybėms, Vartotojas yra
visiškai atsakingas už visų atitinkamų slaptažodžių
neatidėliotiną pakeitimą.
2. Vartotojas sutinka, kad visų įgaliotų vartotojų
vardus ir pavardes, bei jų vartotojų ID ir
slaptažodžius elektroniniu būdu tvarkys bei
administruos Coface.
3. Kilus įtarimams dėl netinkamo slaptažodžio arba
Cofanet naudojimo, Coface turi teisę nedelsiant
apriboti įgalioto vartotojo prieigą.
4. Vartotojas yra įsipareigojęs užtikrinti, kad
slaptažodžiai bus laikomi konfidencialia informacija ir
nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Coface turi
būti nedelsiant informuojama apie bet kokį įtarimą,
kad slaptažodis tapo žinomas neįgaliotam asmeniui
arba trečiajai šaliai. Šiame punkte, esant nurodytoms
aplinkybėms, slaptažodis pakeičiamas.
5. Vartotojas bus atsakingas už bet kokią ir visą žalą,
kurią, esant jo kaltei, sukėlė netinkamas slaptažodžio
naudojimas. Be to, Vartotojas bus atsakingas už bet
kokią ir visą Coface padarytą žalą, atsiradusią dėl

šiame sutarties skyriuje aptartų terminų ir sąlygų
nesilaikymo.
§ 3 –ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL VISOS
INFORMACIJOS PATEIKIMO
1. Siųsdamas paraiškas dėl kredito limito suteikimo
naudojantis Cofanet, Vartotojas įsipareigoja pateikti
visą reikalingą informaciją. Be to, Vartotojas privalo
nurodyti bet kokias ir visas jam arba jai žinomas
aplinkybes, kurios galėtų įtakoti sprendimą dėl
kredito limito suteikimo.
2. Jeigu teikdamas kredito limito paraišką Vartotojas
neranda konkretaus kliento Cofanet duomenų
bazėje, visus turimus atitinkamo kliento duomenis
galima įrašyti į tam skirtą laukelį (pvz., įmonės
pavadinimas ir (arba) įmonės registracijos numeris).
Atsižvelgdama į pateiktą informaciją Coface įtrauks
įmonę į bendrąją duomenų bazę.
§ 4 – DUOMENŲ APSAUGA
1. Vartotojas sutinka, kad duomenis, pateiktus
naudojant Cofanet, Coface tvarkys automatine
duomenų apdorojimo įranga.
2. Naudojimasis Cofanet turi atitikti Lietuvos ir
Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų apsaugą, nuostatas. Vartotojas yra
atsakingas už bet kokius teisės aktų pažeidimus
tokia apimtimi, kokia pažeidimai įeina į jo
atsakomybės ribas.
3. Vartotojas Cofanet suteiktus duomenis ir
informaciją gali naudoti tik savo tikslais.
4. Šalys turi teisę saugoti Cofanet teikiamus
duomenis kompiuteriu nuskaitoma forma, šiuos
duomenis spausdinti ir vesti protokolus apie prieigos
prie Coface duomenų apdorojimo įrangos tipą bei
trukmę, laikantis duomenų apsaugos nuostatų. Apie
šiuos veiksmus Vartotojas yra įsipareigojęs
informuoti ir įgaliotus asmenis. Iškilus abejonėms
arba esant skirtumams tarp Vartotojo ir Coface
parengtų protokolų, Vartotojas teisingu laikys Coface
parengtą protokolą.
§ 5 – DUOMENŲ SAUGUMAS IR
KONFIDENCIALUMAS
1. Šalys įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių
apsaugoti ir laikyti jiems suteiktus duomenis taip, kad
jie būtų nepasiekiami neįgaliotiems asmenims. Be to,
Vartotojas įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių,
kad apsaugotų įrangą, kuri yra naudojama duomenų
perdavimui Coface elektroniniu būdu.
2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi duomenys ir
kita per Cofanet perduodama informacija bus
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tvarkoma konfidencialiai ir neprieinama tretiesiems
asmenims. Vartotojas bus atsakingas už visų
įgaliotų vartotojų ir kitų darbuotojų informavimą apie
šį
įsipareigojimą
išsaugoti
konfidencialumą.
Vartotojas visus įgaliotus vartotojus informuos, kaip
tinkamai naudoti turimus slaptažodžius:
● Kiekvienas įgaliotas vartotojas privalo
naudoti tik savo asmeninį slaptažodį.
● Asmeniniai slaptažodžiai privalo būti
saugomi konfidencialiai ir jokiomis aplinkybėmis
negali būti atskleisti kitiems darbuotojams arba
tretiesiems asmenims.
● Asmeniniai slaptažodžiai privalo būti
reguliariai keičiami ne rečiau nei kas tris mėnesius.
3. Šiame sutarties skyriuje numatytos nuostatos
taikomos ir nustojus naudotis Cofanet.
§ 6 – DUOMENŲ PLATINIMAS
Vartotojas šiuo aiškiai įgalioja Coface apdoroti
kredito limito paraiškas ir priimti pranešimus apie
uždelstas skolas, persiųstas Coface naudojantis
Cofanet, taip pat ir kitą su kliento kreditingumo
įvertinimu susijusią informaciją.
§ 7 – ATSAKOMYBĖ
1. Coface nėra atsakinga už duomenų teisingumą
arba išsamumą. Vartotojas yra visiškai atsakingas
už pateiktų duomenų teisingumą arba išsamumą.
2. Coface nėra atsakinga už bet kokius kredito
limito paraiškų apdorojimo uždelsimus ir pranešimų
apie uždelstas skolas priėmimo uždelsimus,
atsirandančius dėl Vartotojo pateiktos neišsamios
arba neteisingos informacijos, arba už bet kokią kitą
žalą, atsirandančią dėl Vartotojo pateiktos
neišsamios arba neteisingos informacijos. Be to,
Coface nėra atsakinga už Vartotojo patirtą galimą
žalą, kuri gali atsirasti dėl Vartotojo techninės arba
programinės įrangos, kuri naudojama Cofanet ir kuri
buvo pateikta ne Coface.
3. Coface nebus atsakinga už Vartotojo patirtą žalą,
kuri atsiranda dėl netinkamo slaptažodžio
naudojimo arba jo praradimo. Tokiu atveju bet
kokius dėl kredito įvertinimo atsiradusius mokesčius
arba kitą Coface patirtą žalą padengs Vartotojas.
4. Išorinės perdavimo linijos bus naudojamos
duomenims perduoti. Coface neprisiims jokios
atsakomybės dėl tinkamo šių linijų funkcionavimo.
5. Coface atsako tik esant tyčiniam ir dideliam
neatsargumui, atsakomybę apribojant įprastai

Vieta, data

(remiantis Prekinio kredito draudimo sutartimi)
numatomų nuostolių padengimu. Coface neatsako
už kitą žalą, pelno netekimą, turto sugadinimą, žalą,
atsirandančią dėl trečiųjų šalių reikalavimų, ar žalą,
atsirandančią dėl nenugalimos jėgos, ar pasikeitus
aplinkybėms, kurios iš esmės pakeičia sutartyje
numatytą prievolių pusiausvyrą.
§ 8 – TRUKMĖ
1. Šie terminai ir sąlygos galioja neribotą laiką ir
vėliausiai pasibaigs nutraukus paskutinę draudimo
sutartį, sudarytą tarp Coface ir Vartotojo,
nereikalaujant oficialaus atšaukimo.
2. Be to, bet kuri Šalis, esant svarbioms priežastims
(pvz., netinkamas slaptažodžio naudojimas,
slaptažodžių atskleidimas neįgaliotiems asmenims
ir pan.), turi teisę nutraukti šiuos terminus ir
sąlygas, nutraukimui įsigaliojant iš karto.
3. Nutraukus arba atšaukus šiuos terminus ir
sąlygas, Coface nedelsiant panaikins įgaliotų
vartotojų slaptažodžių galiojimą. Šis veiksmas
neturės įtakos galimiems reikalavimams dėl žalos.
§ 9 – IŠLAIDOS
Už naudojimąsi Cofanet nereikia mokėti papildomų
mokesčių, mokami tik kredito įvertinimo ir
pranešimų apie uždelstas skolas mokesčiai, kurie
yra nurodyti Prekinio kredito draudimo sutartyje.
Vartotojas padengs visas išlaidas, susijusias su
įranga jo patalpose, taip pat išlaidas už ryšių linijas.
§ 10 – TEISMINIO NAGRINĖJIMO VIETA
Visus ginčus, galinčius kilti dėl šios Sutarties, šalys
sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus ginčo
išspręsti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
teisme
§ 11 – KITOS SĄLYGOS
Jeigu atskiros šių terminų ir sąlygų nuostatos yra
arba taptų neturinčiomis juridinės galios ir (arba)
negaliojančiomis, likusios nuostatos liks galioti. Bet
kokie šių terminų ir sąlygų pakeitimai arba
papildymai įsigalios juos pristačius Vartotojui, jeigu
jis per septynias kalendorines dienas nepareikš
prieštaravimo.

(Vardas ir pavardė, pareigos, parašas)

Įmonės atsakingas asmuo
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