
Dotazník pro zájemce o pojištění / Proposal Form

1/ Klient / Customer

2/ Obraty a ztráty na pohledávkách včetně DPH / Turnover and losses incl. VAT

Společnost / Company

Adresa / Address:

IČ / National ID:

Kontaktní osoba / Contact person:

Obor podnikání / Trade sector Telefon / Phone:

Jsme součást skupiny firem / Group: E-mail:

Naše současná pojišťovna pohledávek / Current credit insurer: Konec pojištění / Expiry of credit insurance:

Rok / Year pohledávkách v tis. CZK / Počet ztrát / ztráta v tis. CZK /
Turnover in  thousands CZK Losses in thousands CZK No. of losses Highest loss in thousands CZK

2014

2015

2016

3/ Rozložení obratu - tuzemsko a zahraničí / Turnover distribution - domestic and export

Plánovaný obrat na rok 2017 / Expected turnover in 2017 Z toho do pojištění / To be insured

Celkové ztráty na Největší jednotlivá
Celkový obrat v tis. CZK /

1.

2.

3.

4.

Země / Country  Obrat v tis. CZK / Turnover in thousands CZK

Česká republika

4/ Pohledávky dle odběratelů / Buyers structure

Dodávky veřejnoprávním odběratelům - státní podniky, stát / Supplies to public sector:

Prodeje ve skupině / Intercompany sales:

Převládající činnost odběratelů / Trade sector of buyers:

% z obratu / % from turnover

% z obratu / % from turnover

% z obratu / % from turnover

% z obratu / % from turnover

=

=

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros 
Paseo de la Castellana no. 4, Madrid
Madrid Commercial Registry: M-171.144
Španělsko

www.atradius.cz

Zapsaná v OR
vedeném  Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 77616
IČ: 05568633
DIČ: CZ683988590

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros, 
pobočka pro Českou republiku
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Česká republika

1.

2.



Dotazník pro zájemce o pojištění / Proposal Form

5/ Rozložení pohledávek dle výše salda / Outstandings distribution of buyers

6/ Platební podmínky / Payment terms

7/ Největší odběratelé k pojištění / Top buyers to be insured

8/ Prohlášení / Our declaration

Saldo za odběratelem v tis. CZK /
Outstandings in thousands CZK

Počet odběratelů /
No. of buyers

Součet pohledávek za skupinu odběratelů v tis. CZK /
Total amount per group of buyers in thousands CZK

od / from 0

od / from 201

od / from 501

nad / over 1.001

Celkem / Total

Hotovostní platby a zálohy / Cash in advance:

Běžná splatnost / Standard payment terms:

Maximální splatnost / Maximum payment terms:

Průměrná doba inkasa plateb / Days of outstandings:

% z obratu / % from turnover

dní / days

dní / days

dní / days

Atradius zdarma prověří v rámci nabídky vaše odběratele. V případě potřeby je lze uvést do zvláštní tabulky. / Atradius will precheck your buyers 
for free within the offer. Please use a separate table in case it is necessary.

Název a adresa odběratele
Buyer´s name and address

IČ nebo DIČ / Required credit limit Obrat v tis. Kč /
National ID or VAT in thousands CZK Turnover in thousands CZK

Požadovaný limit v tis. CZK /

Souhlasíme s jmenováním naší společnosti při žádání finančních výkazů od našich odběratelů. / We provide you with permission to use name of 
our company as a supplier while contacting buyers for financial statements.

Zodpoví-li pojistník při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se 
sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou  
smlouvu neuzavřel (viz § 2808 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
Prohlašujeme, že všechny údaje jsme uvedli podle svého nejlepšího svědomí. / We confirm that all the data are provided to the best of our 
knowledge and belief.

Jméno / Name: Podpis / Signature: Datum / Date:

do / to 200

do / to 500

do / to 1.000

a více / and more
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