
																																																																																				F08/III-VAN	

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A. 
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București 

Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) xi	Notificare	ANSPDCP	17447/17.08.2010masig.ro 
Capital social subscris şi vărsat: 44.109.990 lei • Societate administrată în sistem dualist 

 

CERERE CHESTIONAR - ASIGURAREA CREDITULUI COMERCIAL        
 
  

   

           

I. Informatii generale ale societatii - solicitant 
Denumirea companiei: 
CUI: 
Adresa sediului social: 
Persoana de contact: Functie: 
E-mail: Tel: 
Domeniul de activitate (CAEN): 
Cont bancar: Banca: 
Moneda in care se va completa chestionarul Eur Ron 

  
II. Societati asociate care se doresc preluate in co-asigurare 

  
                      

III. Actionariat 
Denumire (Nume/Prenume) % acţiuni 

 detinute 
Tara Obiect de activitate (pentru 

societati) 

        
        
        
        

  
IV. Detalierea vanzarilor totale pe tipuri de clienti in %(ex. Mici comercianti, Engrosisti, key-
accounts) 

    
    
    
    
    

  
V. Vanzarile pe credit estimate pentru urmatoarele 12 luni 
Cifra de afaceri estimata pentru urmatoarele 
12 luni 

Export Intern 

Cifra de afaceri totala     
Cifra de afaceri pe credit     
din care Cifra de afaceri asigurata     
Numar de clienti asigurati     
Cifra de afaceri neasigurata     
Cifra de afaceri asigurabila: din vanzari totale se scad vanzarile cu plata la livrare, vanzarile cu plata la termen catre companii 
asociate; vanzarile cu plata la termen catre institutii publice, vanzarile acoperide de acreditiv/ scrisoare de garantie bancara si 
vanzarile catre clienti cu expuneri sub 4000 Euro. 

 
 
 
  

VI. Date financiare referitoare la segmental asigurabil 
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Anul 
financiar 

Cifra de afaceri 
anuala 

Nr. 
clienti 

cu 
vanzari 

pe credit 
(la 

sfarsitul 
anului) 

Pierderile nete 
(pierderi efective 

minus sume 
recuperate) 

Nr. cazuri in 
care s-au 
inregistrat 
pierderi 

Cea mai 
mare 

pierdere 

Denumire si CUI 
client care a 
generat cea mai 
mare pierdere 

2016             

2017             
2018             

*  fara livrari catre firme asociate si catre  institutii publice            

VII. Detalierea vanzarilor estimate in functie de tara de provenienta 
Tara Cifra de afaceri estimata (in 

urmatoarele 12 luni) 
Nr. Clienti 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

  
VIII. Soldul creantelor de incasat la sfarsitul ultimelor 4 trimestre 
La ultimul 31 Martie: La ultimul 30 Septembrie: 
La ultimul 30 Iunie: La ultimul 31 Decembrie: 

  
IX. Totalul creantelor de la clienti cu scadenta depasita la sfarsitul lunii trecute 

Pana la 30 de zile 30 – 60 de zile 60 – 120 de zile 120 – 180 de zile Peste 180 de zile 

          
  

X. Principalii clienti in functie de limita de credit solicitata 
Nume si adresa CUI Limita 

de credit 
solicitata 

Cifra de afaceri 
estimata in 

urmatorele 12 luni 

Termen 
de plata 
acordat 

Sume de incasat 
(la sf. lunii 
precedente) 

Numar de zile 
intarziere 

1.              

2.              
3.              

4.              
5.              

6.              
7.              

8.              

9.              
10.              

 
 
  

XI. Detalierea creantelor curente de la clienti 
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Sume in RON Numar de clienti Total creante la sfarsitul lunii precedente 

sub 50.000 RON     
intre 50.000 si 100.000 RON     
intre 100.000 si 250.000 RON     
intre 250.000 si 500.000 RON     

peste 500.000 RON     
TOTAL     

Numar aproximativ de clienti cu expuneri mai mari de 50.000 RON: 
  

XII. Detalierea termenelor de plata 
Termene uzuale de plata: 
Termene reale de incasare: 
Termenul mediu de incasare a creantelor: 

 
XIII. Facturi intarziate in ultimele 12 luni  

Debitor Valoare Moneda Probleme de plată în relaţia cu acest cumpărător (întârzieri în 
achitarea contravalorii mărfurilor, durata maximă a întârzierilor la 

plată, motivele acestor întârzieri): 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     

XIV. Procedura de analiză şi monitorizare a creditelor 
1. Exista proceduri scrise privind managementul creantelor?   
2. Cine este responsabil pentru deciziile de creditare in  cadrul companiei?   
3. Ce informatii folositi pentru analiza de credit?   
4. Cum sunt stabilite limitele de credit?   
5. Cind sunt transmise clientilor notificari cu privire la depasirea scadentei?   
6. Livrarile inceteaza cind creantele sunt restante de:   

  
XV. Informatii privind alte asigurari de credit comercial 
Societatea Dvs. A mai avut asigurare de credit comercial? Da Nu 
Daca da, Asigurator:   
Despăgubiri solicitate (nr.,sume, data)   
                      
XVI. Sunteti de acord cu mentionarea numelui si calitatii Dvs. 
(solicitant de asigurare) in cazul in care in procesul de aprobare a 
limitelor de credit pentru cumparatori, le vom solicita acestora 
informatii suplimentare(bilanturi, etc)? 

Da 
 

Nu 

           
           

Persoana de contact pentru eventuale clarificari: 
Nume: Tel: E-mail:  
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Compania de Asigurari şi Reasigurari Exim România SA cu sediul in Bucuresti, Bld. Aviatorilor nr. 33, 
parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J40/3151/2009, Cod Unic de 
Inregistrare 25252500, cont IBAN RO87EXIM101000009935RO01 deschis la EXIMBANK SMB si Cod LEI 
315700CHB2C1NLK73W57, societate administrata in sistem unitar, autorizata de CSA cu nr. R.A. 
067/09.08.2010, operator de date cu caracter personal nr. 17447. 

 
Locul si data: 
 
 

Semnatura persoanei autorizate sa reprezinte compania 
(stampila companiei) 

Documente anexate prezentei cereri: 
1. Actul constitutiv/contractul de societate şi statutul; 
2. Imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul ; 
3. Copie după actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa angajeze solicitantul; 
4. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societatile comerciale) sau 
autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau 
entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile ce tin de identificarea clientului; 

5. Situatiile financiare aferente ultimelor doua exercitii financiare in format electronic (in forma transmisa unitatilor 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice) 

6. Declaratia privind persoanele expuse politic, dupa caz      
  

      

Subsemnatul, reprezentant legal al societatii solicitante: 
 - declar pe propria raspundere ca datele incluse in aceasta cerere  sunt reale si in conformitate cu documentele si 
informatiile de care dispune societatea si suntem de acord ca prezenta Cerere-Chestionar sa stea la baza si sa fie 
parte integranta a politei de asigurare emise. 
 - societatea nu se află în stare de insolvență, nu este falimentară sau subiect al unor procese pentru declararea 
falimentului și nu are activităţi suspendate; 

 - am luat la cunoştinţă de faptul că toate decontările între părţi (prime, comisioane, eventuale despăgubiri, etc.) 
se vor efectua în moneda contractului de asigurare; 
 - am luat la cunoştinţă faptul că societatea CARE România S.A. îşi rezervă dreptul de a refuza  prezenta cerere de 
asigurare fără a prezenta informaţii suplimentare.            
    


