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Kostnadsfri
kreditbedömning

Fyll i nedanstående uppgifter så kommer du kostnadsfritt att få vår kreditbedömning på fem av era största kunder.
Det finns ingen geografisk begränsning vad gäller de kunder som du vill att vi skall bedöma.
Om vi behöver mer information för att kunna genomföra kreditbedömningen eller upprätta vår prisindikation kommer vi att kontakta dig
för att erhålla ytterligare upplysningar.
Genom att skicka in denna Kostnadsfria kreditbedömning till Euler Hermes bekräftas härmed accept av villkoren i Avtal för Kostnadsfri
kreditbedömning.
Ange era 5 största kunder och era normala betalningsvillkor (beloppen skall anges i SEK, exkl. moms)

Företagsnamn och adress

Org.nr/Reg.nr

Kreditbelopp (se not)

Not: Ange er maximala utestående kundfordran. Det får inte finnas fakturor som är förfallna med mer än 30 dagar hos någon av de
ovannämnda kunderna.
Era normala betalningsvillkor:

Ort och datum				

Företagsnamn				

Underskrift

Organisationsnummer			

Namnförtydligande			

Jag ger härmed mitt samtycke till att Euler Hermes behandlar ovan angivna personuppgifter i den mån det krävs för att hantera vår
begäran om Kostnadsfri kreditbedömning. Personuppgiftsansvarig är Euler Hermes. På begäran skall Euler Hermes lämna information om
behandling av uppgifterna samt vidta rättelse om uppgift har behandlats felaktigt.
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Avtal för Kostnadsfri kreditbedömning
1. Genom att utnyttja erbjudandet om ”Kostnadsfri kreditbedömning” accepterar ni samtidigt villkoren i detta avtal om inte
annat skriftligen avtalats med Euler Hermes.
2. Endast svenska företag kan utnyttja erbjudandet.
3. Erbjudandet gäller inte för redan existerande försäkringstagare till Euler Hermes.
4. Erbjudandet är begränsat till fem kreditbedömningar per företag och koncern.
5. Det egna företaget eller annat företag ingående i samma koncern som den sökande, får inte anmälas för kreditbedömning.
6. Den av Euler Hermes redovisade kreditbedömningen avspeglar den kreditlimit som skulle ha beviljats er om ni vid
tidpunkten för vårt beslut hade haft en kreditförsäkring tecknad genom Euler Hermes.
Kreditbedömningen är baserad på de av er lämnade uppgifterna och vår information vid tidpunkten för bedömningen.
7. Euler Hermes är inte ansvarigt för någon form av direkt eller indirekt skada som åsamkas den sökande genom dennes
utnyttjande av erbjudandet ”Kostnadsfri kreditbedömning”. Vidare frånsäger sig Euler Hermes allt ansvar för skada som
förorsakas av eventuell tredje part som anlitats av Euler Hermes för fullgörandet av detta avtal.
8. Ni accepterar vidare att Euler Hermes inte garanterar att något av
de bedömda företagen utgör en godkänd kreditrisk för det meddelade kreditbeloppet (om något), varken nu eller i
framtiden. Vid ett tecknande av en kreditförsäkring genom Euler Hermes kommer era kunder att bli föremål för en förnyad
kreditbedömning av Euler Hermes. Ni som leverantör avgör alltid själva hur stor kredit ni önskar bevilja till era kunder.
9. De upplysningar som ni mottar från Euler Hermes genom att
utnyttja detta erbjudande lämnas under konfidentialitet och får inte vidarebefordras av er till tredje part.
10. De av er angivna personuppgifterna skall till Euler Hermes lämnas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen
(1998:204).
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