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EXKLUZIVNÍ KATEGORIE
SERIOZNÍCH FIREM.
Členství v Registru solventních firem je znamením bezpečného
a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potenciálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční
stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.

CO JE HLAVNÍ
MYŠLENKOU

CO ČLENSTVÍ
POSKYTUJE?

Společnost Bisnode kontinuálně
monitoruje, zda členové registru
splňují přísné podmínky a poskytuje
je finančním institucím, pojišťovacím
společnostem, bankám a dalším
institucím prostřednictvím svých
produktů, webových stránek a pro
střednictvím svých partnerů.

Členové registru mají k dispozici
různé výhody podle typu registrace.
Základní varianta zahrnuje zařazení
člena a prezentaci v produktech
Bisnode, používaných finančními insti
tucemi a společnostmi ze sektoru B2B.
Ocenění je možné kombinovat
s jednotlivými moduly aplikace
Gnosus. Členům RSF je tak umožněno
prověřovat české a slovenské firmy
a zároveň monitorovat portfolio svých
obchodních partnerů.

„Zvyšte svou
prestiž!“
Členství v registru zvyšuje důvě
ryhodnost společnosti, její šance
ve výběrových řízeních a napomáhá
k získání lepších podmínek u žádostí
o různé úvěrové a kreditní služby.

PODMÍNKY PRO
ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ
Členové registru musí splňovat
následující podmínky:
•• Firma nemá žádné registrované dluhy
•• Firma není v insolvenčním řízení,
konkursu nebo likvidaci
•• Firma nemá závazky déle než
30 dnů po lhůtě splatnosti
•• Hodnocení firmy spadá do kategorie
AAA–BB skóringového hodnocení
•• Firma pravidelně publikuje finanční
výsledky ve Sbírce listin

Členství v Registru solventních
firem vás zařadí do exkluzivní
kategorie společností, které se
vyznačují tím nejcennějším – seriózností, solventností a spolehlivostí. Členství v tomto prestižním
registru výrazně zvýší image vaší
firmy v očích obchodních partnerů i vlastních zaměstnanců.

KONTAKT

CO CERTIFIKACÍ
ZÍSKÁM
Na výběr máte dvě verze tohoto oce
nění. První je aktivní logo pro web, které
slouží k průběžnému ověřování splnění
podmínek certifikace. Logo se každý
den automaticky aktualizuje z databáze
Bisnode. Lze tak ověřit, že aktuálně
splňujete všechny podmínky certifikace.
Druhou možností je kombinace
aktivního loga s tištěným certifikátem,
který je vhodný zejména k umístění
v prostorách společnosti. Elektronická
verze je vhodná například pro pre
zentaci ve firemních marketingových
materiálech, jako je výroční zpráva
apod. Certifikát je dostupný v češ
tině nebo ve slovenštině, angličtině,
němčině či ruštině.

Bisnode Česká republika, a. s.
A	Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
T +420 274 000 000
F +420 274 000 100
E info@bisnode.cz
W www.bisnode.cz
www.bisnode.cz/eShop
ps_cz_registr-solventnich-firem_2015-07-01

Více informací o produktu naleznete na www.CertifikaceFirem.cz
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EXKLUZIVNÍ KATEGORIE
SERIOZNÍCH FIREM.
Registr solventních firem
Náhled tištěného certifikátu

BISNODE CERTIFIKACE
Jméno vaší společnosti
IČ: XXXXXXXX

BISNODE CERTIFIKACE
Jméno vaší společnosti
IČ: XXXXXXXX

Registr solventních firem
Ukázka aktivního loga určeného pro použití
na webových stránkách
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Více informací o produktu naleznete na www.CertifikaceFirem.cz

