
PASŪTĪJUMS
KREDĪTATSKAITES UN PIEEJA “COFACE SELECT PREMIUM” ATSKAITĒM

Klients ___________________________________________________________________________________

Adrese ___________________________________________________________________________________

Kontaktpersona ___________________________________________________________________________________

Telefons/fax/e-pasts _________________________________________________________________________________

Reģ.nr. _________________________________

Piedāvājuma pakete piekļuvei “COFACE SELECT PREMIUM” kredītatskaitēm:

Valstis: Lietuva, Latvija, Igaunija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Horvātija, Īrija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija,
Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Cena: EUR 400.00 + PVN. 50 vienības

1. Šis pasūtījums kopā ar Pakalpojuma saņemšanas noteikumiem (Pielikums Nr.1) nosaka kārtību kādā Pasūtītājs saņem un
SIA Coface Credit Management Services, reģ. nr. 40003058793, juridiskā adrese Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV–1039
(turpmāk tekstā – Izpildītājs), piegādā Pasūtītājam kredītatskaites un nodrošina pieeju “COFACE SELECT PREMIUM”
atskaitēm.

2. Šis pasūtījums, par noteiktu samaksu avansa maksājuma veidā, nodrošina Pasūtītājam piekļuvi noteiktam skaitam “COFACE
SELECT PREMIUM” kredītatskaišu par Pasūtītāja norādītajiem uzņēmumiem. “COFACE SELECT PREMIUM” atskaite ir
saīsināta tipveida kredītatskaite angļu vai latviešu valodā no Izpildītāja datubāzes ICON, kura var ietvert sekojošu, ne senāku
par 24 mēnešiem, informāciju par uzņēmumu: pilnu nosaukumu, adreses, kontakttālruņu numurus, ICON numuru, Pievienotās
Vērtības Nodokļa maksātāja numuru (PVN), datus par uzņēmuma pārvaldes institūciju (valdi, padomi) vai pilnvarotajām
personām, „QUICK RATE” – uzņēmuma vērtējumu – „zaļš” (zems risks), „dzeltens” (vidēji augsts risks), „sarkans” (ļoti augsts
risks), uzņēmuma NACE kodus, pamatdatus par uzņēmuma neto apgrozījumu, ilgtermiņa ieguldījumiem, pašu kapitālu,
pamatdarbības rezultātu un  pārskata perioda peļņu/zaudējumus.

3. Ja Pasūtītājs ir izmantojis izvēlēto un apmaksāto COFACE SELECT PREMIUM” kredītatskaišu skaitu un/vai vēlas to
papildināt, Izpildītājs izraksta jaunu avansa maksājuma rēķinu atbilstoši Pasūtītāja izvēlētajai “COFACE SELECT PREMIUM”
paketei.

4. Maksa, kuru Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam šī pasūtījuma izpildes ietvaros netiek atgriezta, pat ja Pasūtītājs neizmanto
vai neizmanto pilnībā izvēlēto “COFACE SELECT PREMIUM” kredītatskaišu skaitu.

5. Piekļuve “COFACE SELECT PREMIUM” atskaitēm ir pieejama 12 mēnešus, sākot no avansa rēķina apmaksas datuma. Šī
piekļuve nozīmē, ka Pasūtītājs var lejuplādēt kredītatskaites norādītajā apjomā tieši no Izpildītāja datubāzes, kā norādīts
Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. “COFACE SELECT PREMIUM” atskaites ir pieejamas par uzņēmumiem šādās valstīs:
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Horvātijā, Īrijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā,
Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Ukrainā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā. Ja Pasūtītājs pārsniedz noteikto atskaišu
apjomu ātrāk kā 12 mēnešos, tiek izrakstīts rēķins par jaunu pakalpojumu paketi.

6. Pasūtījums tiks pagarināts automātiski uz nākamajiem 12 mēnešiem, nezaudējot Pasūtījuma pieejas datus, un tiks izrakstīts
jauns avansa rēķins, ja vien vismaz 60 dienas iepriekš Pasūtītājs nav rakstiski iesniedzis pieprasījumu pasūtījuma
izbeigšanai. Paziņojumu lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi: office-latvia@coface.com

7. Parakstot šo pasūtījumu Pasūtītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un tie viņam ir skaidri
un saprotami. Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Pielikums Nr.2 ir šī pasūtījuma neatņemama sastāvdaļa.

8. Par katru pilnu kredītatskaiti, kas nav “COFACE SELECT PREMIUM” atskaite, bet kuru Pasūtītājs pasūta un saņem no
Izpildītāja, tiks izrakstīts rēķins saskaņā ar cenrādi (Pielikums Nr.2).

9. Apmaksa par jebkuru pasūtījumu jāveic 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža Izpildītāja bankas kontā:
Nordea Finland PLC Latvijas filiāle, SWIFT: NDEALV2X, EUR konta nr.: LV91NDEA0000083508930

10. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam nepārtrauktu pieeju “COFACE SELECT PREMIUM” atskaitēm, izņemot plānotos
un ārkārtas datubāzes darbības pārtraukumu gadījumos.

11. Jebkurām kredītatskaitēm, tai skaitā, “COFACE SELECT PREMIUM” ir uzziņas raksturs, tajās ietvertajam saturam nav
juridiska spēka un Izpildītājs neuzņemas nekāda veida atbildību par secinājumiem un/vai darbībām, ko Pasūtītājs izdara uz
kredītatskaites pamata.

12. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šī Pasūtījuma izpildes, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību,
Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nespēs panākt vienošanos, tad strīdu  izšķirs Latvijas Republikas tiesa pēc
Izpildītāja piekritības.

13. Pasūtījums un Pakalpojuma saņemšanas noteikumi var tikt grozīti vai papildināti tikai rakstveidā pēc Pušu vienošanās. Visi grozījumi
un papildinājumi noformējami rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

________________________________________________________________________________________________________
Datums un vieta Pasūtītāja vai tās pilnvarotās personas paraksts

Nr.____
____
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Pielikums Nr.1
Pasūtījumam KREDĪTATSKAITES UN PIEEJA “COFACE SELECT PREMIUM” ATSKAITĒM

Pakalpojuma saņemšanas noteikumi
Spēkā no 28.03.2014

- Pēc Pasūtījuma saņemšanas un avansa rēķinā noteiktās maksas saņemšanas, Izpildītājs vienas darba dienas laikā reģistrē
Pasūtītāju kā ICON datu bāzes lietotāju ar pieeju kredītatskaitēm un “COFACE SELECT PREMIUM” atskaitēm

- Lai Pasūtītājs tiktu reģistrēts kā ICON datu bāzes lietotājs un piekļūtu kredītatskaitēm un “COFACE SELECT PREMIUM”
atskaitēm. Pasūtītājs vienlaicīgi ar Pasūtījumu vai tā darbības termiņā informē Izpildītāju par visām personām, kuras lietos datu
bāzi, norādot personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Pēc informācijas saņemšanas, Izpildītājs reģistrē Pasūtītāju kā
ICON datu bāzes lietotāju un nosūta viņam šādus datus: Identifikācijas numuru (Identification), Paroli (Password) un
Lietotājvārdu (User),kurus Pasūtītājs ievada vietnes https://icon.cofacecentraleurope.com pirmajā lappusē, piekļūstot ICON
datu bāzei un, kredītatskaitēm un “COFACE SELECT PREMIUM” atskaitēm.

- Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā uz personām, kurām ir pieeja ICON īpaši gadījumos, ja datu
bāzes lietotājs ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju. Gadījumos, ja Pasūtītājs maina datu bāzes lietotājus,
Izpildītājs pēc Pasūtītāja norādes, veic konkrēto lietotājvārdu un paroļu nomaiņu vai anulēšanu.

- Pasūtītājs ir atbildīgs par lietotājvārdu un paroļu uzraudzību un labticīgu lietošanu, apņemoties tās nenodot trešo personu
rīcībā.

- Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam paroles pazaudēšanas, kontaktpersonu, paroles lietotāju
maiņas vai lietošanas režīma pārkāpumu dēļ.

- Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam nepārtrauktu pieeju ICON datubāzei, izņemot plānotos un ārkārtas datubāzes
darbības pārtraukumu gadījumos.

- Kredītatskaitēm un “COFACE SELECT PREMIUM” atskaitēm ir uzziņas raksturs, tajās ietvertajam saturam nav juridiska spēka
un Izpildītājs neuzņemas nekāda veida atbildību par secinājumiem un/vai darbībām, ko Pasūtītājs izdara uz to pamata.

Norēķinu kārtība:
- Pēc Pasūtījuma saņemšanas, Izpildītājs, atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumā izvēlētajai “COFACE SELECT PREMIUM” paketei

(valstis + atskaišu skaits), izraksta un nosūta Pasūtītājam elektroniski vai pa pastu avansa maksājuma rēķinu par abonēšanas
maksu.

- Par cita veida kredītatskaitēm Pasūtītājs veic apmaksu pēc rēķina saņemšanas. Šo kredītatskaišu cenas un piegādes termiņi ir
noteikti Pielikumā Nr.2.

- Avansa maksājuma rēķina apmaksas termiņš ir 7 (septiņas) dienas no tā izrakstīšanas datuma un Pasūtītājs veic tā apmaksu
rēķinā norādītajā veidā un apmērā. Avansa rēķinā tiek iekļauts Pievienotās Vērtības Nodoklis.

- Ja Pasūtītājs ir izmantojis izvēlēto un apmaksāto “COFACE SELECT PREMIUM” kredītatskaišu skaitu un/vai vēlas to
papildināt, Izpildītājs izraksta jaunu avansa maksājuma rēķinu atbilstoši Pasūtītāja izvēlētajai COFACE SELECT PREMIUM”
atskaišu paketei, bet Pasūtītājs to apmaksā šajos noteikumos un Pasūtījumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

Pārējie noteikumi:
- Gadījumā, ja kāda no šī līguma Pusēm maina savu nosaukumu, juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus šī līguma darbības

laikā, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Par zaudējumiem,
kuri var rasties šī līguma Pusei, sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgā
Puse.

- Visos pārējos šajos noteikumos, Pasūtījumā un tā Pielikumos neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Izpildītājam un Pasūtītājam Pasūtījumā un šajos noteikumos uzlikto pienākumu izpildīšanai ir tiesības izmantot elektroniskos
dokumentus t.sk. izrakstīt, nosūtīt un saņemt rēķinus, iesniegt paziņojumus, iesniegumus un jebkurus citus dokumentus. Prasība pēc
dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja dokuments atbilst "Elektronisko dokumentu likuma"
un „Dokumentu juridiskā spēka likuma” prasībām. Pušu elektronisko dokumentu sūtījumi tiek uzskatīti par nosūtītiem pienācīgā
veidā, tikai tad ja tie nosūtīti uz Pasūtītāja pasūtījumā un šajos noteikumos norādītajām pušu e-pasta adresēm.

- Puses tiek atbrīvotas no jebkādas atbildības par šo noteikumu nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ,
kurus attiecīgā Puse vai abas Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.

Personas, kurām piešķirt pieeju ICON
datubāzei: Vārds, Uzvārds Kontaktinformācija (telefons, e-pasts)

1.

2.

3.
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Pielikums Nr.2
Pasūtījumam KREDĪTATSKAITES UN PIEEJA “COFACE SELECT PREMIUM” ATSKAITĒM

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS Spēkā no 01/01/2014

Valstis Izpildes laiks Valūta Kredītatskaite
Kredītanalīzes

Atskaite
Kredītatskaites ar Riska parakstītāja

viedokli

Latvija
Normal 5 darba dienas EUR 25.00 28.00 40.00

Express 3 darba dienas EUR 35.00 38.00 50.00

Flash 1 darba diena EUR 50.00 52.00 64.00
Negatīvās informācijas un Maksātnespējas monitorings Latvijas uzņēmumiem,
gada maksa par vienu vienību (eur) 17.00
Lietuva, Igaunija
Normal 8 darba dienas EUR 37.00 40.00 51.00

Express 4 darba dienas EUR 74.00 77.00 88.00

Flash 2 darba dienas EUR 100.00 102.00 114.00
Eiropas valstis* (izņemot Skandināviju)

Normal 10 darba dienas EUR 57.00 60.00** 71.00

Express 5 darba dienas EUR 77.00 80.00** 91.00

Flash 2 darba dienas EUR 114.00 117.00** 128.00
Skandināvija (Dānija, Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija)
Normal 10 darba dienas EUR 81.00 - 95.00
Express 5 darba dienas EUR 141.00 - 155.00
Flash 2 darba dienas EUR 198.00 - 212.00
NVS Eiropas daļa (Baltkrievija, Krievija, Moldova, Ukraina)

Normal 8 darba dienas EUR 60.00 62.00 74.00

Express 5 darba dienas EUR 104.00 107.00 119.00

Flash 2 darba dienas EUR 138.00 141.00 152.00
NVS Āzijas daļa (Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Kazahija, Kirgīzija, Tadžikija, Turkmenistāna, Uzbekija)

Normal 12 darba dienas EUR 114.00 117.00 128.00

Express 7 darba dienas EUR 171.00 174.00 185.00

Flash 3 darba dienas EUR 228.00 230.00 242.00
Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Āfrikas, Austrumu valstis
Normal 15 darba dienas EUR 87.00 - 101.00

Express 10 darba dienas EUR 156.00 - 171.00

Flash 3 darba dienas EUR 200.00 - 214.00

Āzija I (Honkonga, Indija, Ķīna, Malaizija, Singapūra, Indonēzija, Šrilanka, Taivāna)

Normal 20 darba dienas EUR 100.00 - 114.00

Express 10 darba dienas EUR 147.00 - 161.00

Flash 4 darba dienas EUR - - -
Austrālija, Jaunzēlande, Āzija II* (Filipīnas, Japāna, Kambodža, Koreja, Laosa, Taizeme, Vjetnama, u.c. valstis)

Normal 20 darba dienas EUR 157.00 - 171.00

Express 10 darba dienas EUR 208.00 - 222.00
Flash 4 darba dienas EUR - - -

* izņemot Maķedoniju, Melnkalni, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Japānu. Cena tiek noteikta pēc pieprasījuma;
** pakalpojums ir pieejams tikai Bulgārijai, Horvātijai, Čehijai, Ungārijai, Polijai, Rumānijai, Serbijai, Slovākijai un Slovēnijai.
Sakarā ar svētku dienām izpildes laiks var mainīties.
Visas cenas norādītas bez nodokļiem.
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