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1. Krediidihinnangu teenus
Kaupade või teenuste krediidiga müümisel lasub ettevõtjal alati risk, et raha
nende eest jääb saamata. Sellise riski maandamiseks ja müügimahtude
maksimeerimiseks on oluline põhjalik informeeritus nii olemasolevate kui uute
klientide kohta.
Selleks soovitame Krediidihinnangu teenust, mille raames analüüsime
igapäevaselt Teie kliendiportfelli. Teenust juhib meie krediidihaldur, kes lisaks
ettevõttes toimuvate muutuste jälgimisele annab omapoolsed soovitused ning
kommentaarid ettevõtte krediteerimiseks.
•

Teie käsutuses on alati värske ja täpne krediidisoovitus: kas ja kui palju
ettevõttele krediiti müüa.

•

Teie krediidiotsus põhineb analüüsitud andmetel ja Te ei pea kartma, et
raha kauba või teenuse eest jääb saamata.

•

Info ettevõttes toimuvatest sündmustest jõuab koheselt Teieni.

Ettevõte, mille kohta ostate läbi E-Krediidiinfo Proff paketi Krediidireitingu või
Krediidihinnangu raporti, seotakse 6 kuuks tasuta Krediidihinnangu teenusega.

2. KUIDAS KREDIIDIHINNANGU TEENUS TÖÖTAB?
2.1. Teenuse tellimine E-Krediidiinfos
Teenuse tellimiseks E-Krediidiinfos on kaks võimalust – ühekaupa või mitmele
ettevõttele.
Alljärgnevalt on kirjeldatud jooniste abil mõlemaid krediidihinnangu teenuse
tellimise viise.
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2.2. Ühe ettevõtte lisamine Krediidihinnangu teenussesse
1. Logige sisse E-Krediidiinfosse ja otsige ettevõte, sisestades ettevõtte nime või
registrikoodi

2. Avanenud ettevõtte vaates valige ülemiselt menüült alajaotus „Krediidihinnang“, kus
saab teenust tellida ning hiljem vajadusel lõpetada.
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2.3. Mitme ettevõtte lisamine Krediidihinnangu teenusesse.
Kui soovite teenust tellida korraga mitmele ettevõttele, saate seda teha läbi
nimekirja.

1. Otsige esmalt E-Krediidiinfo esilehelt ettevõte.
2. Klõpsake ettevõtte nime ees olevale ikoonile (hallis kastis olev „+“ märk)

3. Avanenud aknas valige nimekiri, kuhu soovite ettevõtet lisada või moodustage uus
nimekiri.

4. Korrake tegevust kuni kõik soovitud ettevõtted on nimekirja lisatud.
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5. Avage nimekiri E-Krediidiinfo menüüribalt

6. Krediidihinnangu teenuse tulba päisest on nüüd võimalik teenus tellida kõikidele
ettevõtetele korraga.

7. Avatud aknas tuleb klikkida „kinnita tellimus“.

8. Peale tellimuse kinnitamist kuvatakse Teile nimekirjas kohe ettevõtte
krediidihinnangut ja –limiiti, reitingut, maksejõuetuse tõenäosust ning lühiriske.
9. See info on ka nähtav kui otsite ettevõtte ning avanenud vaates klikkate menüüribalt
lahti alamjaotuse „Krediidihinnang“.
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2.4. Krediidihinnangu sündmuste jälgimine
Kui krediidihinnangu teenus on tellitud, kogub meie programm igal hommikul
kokku kõik muutused, mis on eelmise päeva jooksul ettevõtetes toimunud ja
annab esialgse hinnangu. Meie krediidihaldur vaatab kogu olulise
informatsiooni läbi ja otsustab, kas programmi poolt tehtud ettepanekud
kinnitada või mitte. Vajadusel lisab omapoolsed kommentaarid.
Teenuse raames jälgime järgmisi sündmusi:
• Reitingut;
• Krediidihinnangut;
• Ärinime;
• juriidilise aadressi ja staatuse muutust;
• Majandus- ja finantsnäitajaid;
• Käibemaksukohustuse lõppemist;
• Aastaaruande esitamist äriregistrile;
• Maksekombeid
(sh
maksehäireid,
maksuvõlgu,
juhatuse
liikme
maksekombeid, juhatuse liikmega seotud ettevõtete maksekombeid);
• Ametlikke teadaandeid;
• Ajakirjanduses avaldatud infot ettevõtte kohta.

2.5. Sündmuste info on Teile kättesaadav kahel viisil
E-Krediidiinfo keskkonda sisse logituna näete enda või E-Krediidiinfo poolt
koostatud nimekirjas ettevõttega toimunud sündmusi ja krediidihinnanguid. Vt
allpool olevaid jooniseid.
Samuti saadame Teile e-postiga iganädalase PDF-raporti, kus näete
lühikokkuvõtet Teie kliendiportfellis toimunud sündmustest.
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1. Valige menüüribalt alajaotus „Krediidihinnangud“

2. Seejärel klikkige kastile „Sündmused“

3. Klikkides peale „Liik“ jaotusele on võimalik läbi filtrite täpsustada, millist infot
soovite täpsemalt leida või järgi vaadata.
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