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Register solventných firiem

EXKLUZÍVNA KATEGÓRIA
SERIÓZNYCH FIRIEM.
Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného
a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj
potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré
preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku,
solventnosť a spoľahlivosť.

ČO JE HLAVNOU
MYŠLIENKOU?

Spoločnosť Bisnode kontinuálne
monitoruje či členovia registra spĺňajú
prísne podmienky a poskytuje ich
finančným inštitúciám, poisťovacím
spoločnostiam, bankám a ďalším
inštitúciám prostredníctvom svojich
produktov, webových stránok a
prostredníctvom svojich partnerov.

“Zvýšte svoju
prestíž!“
Členstvo v registri zvyšuje
dôveryhodnosť spoločností, ich šance
vo výberových konaniach a umožňuje
získať lepšie podmienky pri žiadosti o
rôzne úverové a kreditné služby.

PODMIENKY PRE
ZÍSKANIE ČLENSTVA
Členovia registra musia spĺňať
nasledovné podmienky:
• Firma nemá žiadne registrované dlhy
• Firma nie je v insolventnom riadení ,
konkurze, alebo likvidácii
• Firma nemá záväzky viac než 30 dní
po lehote splatnosti
• Hodnotenie firmy spadá do
kategórie 1-5 v desaťstupňovej škále
skóringu
• Pravidelné publikovanie finančných
výsledkov v Zbierke listín

ČO ČLENSTVO
POSKYTUJE

Členovia registra majú k dispozícii
rôzne výhody podľa typu registrácie.
Základný zápis zahŕňa zaradenie člena
a prezentáciu v produktoch spoločnosti
Bisnode, používaných finančnými
inštitúciami a spoločnosťami zo sektoru
B2B. Vyššie varianty členstva zahŕňajú
aj prístupy k aplikáciám Lustrátor.
Členom RSF je tak umožnené
preverovať slovenské aj české firmy a
zároveň monitorovať portfólio svojich
obchodných partnerov.

ČO CERTIFIKÁCIOU
ZÍSKAM

Na výber máte dve verzie tohto
ocenenia. Prvé je aktívne logo, ktoré
slúži k priebežnému overovaniu splnenia
podmienok certifikácie. Logo sa každý
deň automaticky aktualizuje z databázy
Bisnode. Je tak možné si overiť, že
aktuálne spĺňate všetky podmienky
certifikácie.
Druhou možnosťou je kombinácia
aktívneho loga s tlačeným
certifikátom, ktorý je vhodný najmä k
vystaveniu v priestoroch spoločnosti.
Elektronická verzia je vhodná
napríklad na prezentáciu vo firemných
marketingových materiáloch, ako je
výročná správa a pod. Certifikát je
dostupný v slovenčine, angličtine, alebo
nemčine.

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk

Členstvo v registri solventných
firiem Vás zaradí do exkluzívnej
kategórie spoločností, ktoré sa
vyznačujú tým najcennejším –
serióznosťou, solventnosťou a
spoľahlivosťou. Členstvo v tomto
prestížnom Registri výrazne zvýši
imidž Vašej firmy a umožní získať
lepšie podmienky u všetkých
typov úverových služieb.
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EXKLUZÍVNA KATEGÓRIA
SERIÓZNYCH FIRIEM.
Ocenenie RSF
Náhľad tlačeného certifikátu

Ocenenie RSF
Ukážka loga určeného
pre použitie na webových
stránkach

Viac informácií nájdete na www.bisnode.sk

