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Vispārīgie Cofanet izmantošanas noteikumi 

 

1 – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  
1.1.  Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur Latvijas filiāle (turpmāk tekstā  “Coface“) piedāvā 

savām apdrošinātajām Pusēm (turpmāk tekstā “Lietotāji”) papildu pakalpojumu Cofanet, ko regulē šie noteikumi 
(turpmāk tekstā “noteikumi”). Cofanet mērķis ir nodrošināt Lietotājiem tiešu saikni ar Coface un, it sevišķi izveidot 
apstākļus, kas nodrošina ātrāku kredītlimita pieteikumu apstrādi. Ar Cofanet starpniecību pasūtītie un apstiprinātie 
kredītlimiti  ir saistoši.  
1.2. Cofanet ir pieejams Lietotājam 24 stundas diennaktī katru dienu, taču tā pieejamība netiek garantēta.  

  
2 – AUTORIZĒTI LIETOTĀJI UN PAROLES  

2.1.  Lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas starp Coface un Lietotāju datu drošību, ir noteikta Coface mājas 

lapas piekļuves kārtība. Lietotājam ir pienākums informēt Coface par visām personām, kurām būs nodrošināta piekļuve 
Cofanet (autorizētajiem lietotājiem). Coface katram autorizētajam lietotājam piešķirs lietotāja vārdu un paroli.  
Lietotājam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Coface par jebkādām Cofanet autorizēto lietotāju sastāva izmaiņām, 
konkrēti – par darba attiecību izbeigšanu starp autorizētu lietotāju un Lietotāju.  
2.2.  Lietotājs piekrīt, ka Coface administrē un elektroniski apstrādā autorizēto lietotāju vārdus, kā arī viņu lietotāja 

vārdus un paroles.  
2.3.  Aizdomu gadījumā par paroles vai Cofanet nepareizu izmantošanu Coface patur tiesības nekavējoties pārtraukt 

piekļuvi autorizētam lietotājam.  
2.4.  Lietotājam ir pienākums nodrošināt paroļu konfidencialitāti un to, ka tās nav pieejamas trešajām personām. 

Aizdomu gadījumā par to, ka neautorizēts darbinieks vai trešā persona ir uzzinājusi paroli, nekavējoties ir jāinformē 
Coface. Šādā situācijā tiks veikta paroles nomaiņa.  
2.5.  Lietotājs uzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas viņa kompetences ietvaros radušies nepareizas 

paroļu izmantošanas rezultātā.  
Bez tam, Lietotājs uzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas Coface radušies sakarā ar šo noteikumu 
neievērošanu.  
  

3 – PIENĀKUMS IEVĒROT PIESARDZĪBU  
3.1.  Nosūtot kredītlimita pieteikumus, izmantojot Cofanet, Lietotājam ir pienākums sniegt visu nepieciešamo informāciju 

pilnā apmērā. Turklāt, Lietotājam ir pienākums norādīt visus tam zināmos apstākļus, kas varētu apdraudēt attiecīgā 
piegādātāja kredīta pienācīgu apmaksu.  
3.2.  Ja Lietotājs vēlas iesniegt kredītlimita pieprasījumu par klientu/pircēju, taču šis klients/pircējs nav atrodams Cofanet 

datu bāzē, tad Lietotājs var ievadīt klientu un visu pieejamo informāciju (piemēram, uzņēmuma nosaukumu un/vai 
reģistrācijas numuru) tam paredzētajā laukā un Coface izveidos attiecīgu failu Cofanet sistēmā.  
  

4 – INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA  
4.1.  Ar šo Lietotājs piekrīt, ka Coface ar Cofanet programmas starpniecību iegūto informāciju apstrādās ar 

automātiskām datu apstrādes ierīcēm.  
4.2.  Cofanet lietošanai ir jānotiek ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par 

Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pilnā apmērā. 
4.3.  Lietotājs Cofanet sniegtos datus un informāciju drīkst izmantot tikai personīgos nolūkos.  
4.4.  Pusēm ir tiesības saglabāt Cofanet sniegto informāciju mašīnlasāmā formā, izdrukāt informāciju un veidot 

protokolus par Coface datu apstrādes ierīču izmantošanas veidu un ilgumu. Lietotājam ir pienākums informēt savus 
darbiniekus par šādām darbībām. Gadījumā, ja rodas šaubas par protokolu vai  Lietotāja un Coface sagatavotie protokoli 
atšķiras, Lietotājam jāpieņem Coface sagatavotais protokols par pareizu.  
  

5 – INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE  
5.1.  Pusēm ir pienākums veikt atbilstošus pasākumus, lai glabātu un aizsargātu tām sniegto informāciju no 

nesankcionētas piekļuves. Turklāt, Lietotājam ir pienākums veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu aparatūru, ar ko 
tiek veikta elektroniskā informācijas apmaiņa ar Coface.  
5.2.  Pusēm ir pienākums nodrošināt datu un citas ar Cofanet starpniecību pārraidītās informācijas konfidencialitāti 

attiecībā uz trešajām personām. Lietotājam ir pienākums informēt visus autorizētos lietotājus un citus darbiniekus par šo 
konfidencialitātes saglabāšanas prasību. Lietotājam ir jāsniedz apmācība visiem autorizētajiem lietotājiem par pareizu 
paroļu izmantošanu:  
- katram autorizētajam lietotājam ir jāizmanto sava personīgā parole; 
- personīgās paroles ir konfidenciālas un tās nekādā gadījumā nedrīkst atklāt citiem 

darbiniekiem vai trešajām personām; 
- regulāri, ne retāk kā reizi trīs mēnešos, ir jāveic personīgās paroles maiņa.   
5.3.   5.1. un 5.2. punktā minētie  noteikumi paliek spēkā arī pēc Cofanet lietošanas pārtraukšanas.  
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6 – INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA  

Ar šo Lietotājs piekrīt, ka Coface ar Cofanet starpniecību nosūtītos kredītlimita pieteikumus un citu klienta kredītspējas 
novērtēšanai būtisku informāciju Lietotāja vārdā un pēc Lietotāja pieprasījuma, nodod SIA Coface Latvia Services. 
Lietotājs arī piekrīt, ka SIA Coface Latvia Services paziņo kredītlimitu rezultātus Coface.  
  

7 –ATBILDĪBA  
7.1.  Coface neuzņemas atbildību par informācijas pareizumu vai pilnīgumu.   
7.2.  Coface neuzņemas atbildību par kredītlimitu pieteikumu apstrādes kavējumiem, kas radušies Lietotājam pieteikumā 

norādot nepilnīgu vai nepareizu informāciju, vai par cita veida zaudējumiem, kas radušies nepilnīgas vai nepareizas 
informācijas sniegšanas no Lietotāja puses rezultātā. Coface arī neuzņemas atbildību par Lietotāja zaudējumiem, kas 
var rasties, Lietotāja datortehnikas dēļ vai lietojot kopā ar Cofanet programmatūru, ko nav piegādājis Coface.  
7.3.  Coface neuzņemas atbildību par Lietotāja zaudējumiem, kas radušies paroles nepareizas izmantošanas vai 

nozaudēšanas rezultātā. Šādā gadījumā jebkādas Coface izmaksas, kas saistītas ar kredītlimitu vērtējumiem u.c., jāsedz 
Lietotājam.  
7.4.  Informācijas pārraidei tiks izmantotas ārējās sakaru līnijas. Coface neuzņemas atbildību par šo līniju pienācīgu 

darbību.  
7.5.  Coface uzņemas atbildību tikai par tīšu un rupju nolaidību, līdz ar ko  atbildība parasti aprobežojas ar paredzamu 

zaudējumu atlīdzināšanu. Coface neuzņemas atbildību par izrietošajām izmaksām, peļņas zaudējumu, materiālu 
kaitējumu, izmaksām, kas rodas no trešo personu pretenzijām, un zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas 
rezultātā.  
  

8 –TERMIŅŠ  
8.1.  Šie noteikumi ir spēkā uz nenoteiktu laiku un zaudē spēku, vēlākais, līdz ar pēdējā noslēgtā apdrošināšanas līguma 

starp Coface un Lietotāju izbeigšanos bez nepieciešamības tos oficiāli atcelt.  
8.2.  Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā rakstveidā pieprasīt šo noteikumu atcelšanu katra mēneša beigās.  
8.3.  Katrai no Pusēm ir tiesības atcelt šo noteikumus nekavējoties svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, paroles nepareiza 

izmantošana).  
8.4.  Šo noteikumu pārtraukšanas vai atcelšanas gadījumā Coface nekavējoties anulēs autorizēto lietotāju paroles. Šāda 

rīcība neietekmē iespējamās pretenzijas par zaudējumiem.  
  

9 – IZMAKSAS  

Cofanet izmantošana neparedz nekādas papildus izmaksas, izņemot apdrošināšanas līgumā paredzēto maksu par 
kredītlimita pārbaudi. Lietotājam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar aparatūru tā atrašanās vietā, un sakaru izmaksas.  
  

10 – JURISDIKCIJA  

Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un visi jautājumi, kuri nav atrunāti šajos 
noteikumos, tiek risināti piemērojot Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus. 
Juridiskās piekritības vieta ir Latvija, ja vien nav atrunāta un rakstveidā apstiprināta cita vieta.  
  

11 – CITI NOTEIKUMI  

Ja atsevišķi šo noteikumu punkti nav spēkā vai zaudē spēku un/vai tiek anulēti, pārējie punkti savu spēku saglabā. 
Izmaiņas šajos noteikumos vai to papildinājumi stājas spēkā, paziņojot par tiem Lietotājam, ja vien Lietotājs septiņu 
kalendāra dienu laikā pret to neprotestē.  
  
  
Ar šo es apliecinu, ka piekrītu vispārējiem Cofanet lietošanas noteikumiem.  
  
  
  
  
Vieta, Datums : ___________________________    
 
                                                                                   

Uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs: ________________________________________________ 
 
 

Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis: ___________________________________________________ 
 
 

Uzņēmuma pilnvarotā pāsrtāvja paraksts                   ____________________________ 
 


