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„Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД (Coface Bulgaria CMS) (наричано
по-долу „Кофас“) предлага на своите клиенти директен достъп до данни, съхранявани в
базата данни на „Кофас“ – „Кофас Сентръл Юръп Онлайн“ (наричана по-долу „ICON“).
Клиент означава дружество или едноличен търговец, на когото „Кофас“ предоставя онлайн
услуги по управление на кредитния риск. Клиентът може да има повече от един
потребител, на когото е разрешен достъп до ICON. Потребител е физическо лице, което
трябва да се регистриран отделно в системата. Разрешение за достъп може да се предоставя
само на един конкретен потребител и то не може да се ползва от повече от един
потребител.
С настоящото „Кофас“ лицензира информацията, предоставяна на Клиента на
неизключителна основа, само за негово вътрешно ползване, като Клиентът се съгласява да
прави информацията достъпна за неговите собствени служители само при нужда. Клиентът
е длъжен да опазва поверителността на цялата информация в същата степен, както при
работата с неговата собствена поверителна информация и данни.
ICON е на разположение на Клиента за запитвания 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.
„Кофас“ си запазва правото да затваря системата за поддръжка и по технически причини.
Въпреки че „Кофас“ се старае да осигурява непрекъснат достъп, постоянното
разположение не може да бъде гарантирано.
„Кофас“ не носи отговорност за никакви вреди, настъпили в резултат на използването на
ICON. Когато „Кофас“ предоставя информация чрез ICON, която може изцяло или отчасти
да представлява съвет или мнение, основано на данни, предоставени от трети страни,
„Кофас“ не може да проверява точността на такава информация във всички случаи и
следователно не носи никаква отговорност за всякакви грешки или пропуски в нея. Освен
това „Кофас“ изключва всякаква отговорност за последващи вреди.
„Кофас“ предоставя на Клиента пълна гама бизнес информация и директен достъп до
своите услуги чрез ICON. Предоставяната информация е ограничена за употреба само от
Клиента, който е длъжен да опазва поверителността ѝ. Клиентът отговаря за всякакви
вреди, претърпени от „Кофас“ или от трети страни в резултат на нарушението на тази
разпоредба.
Клиентът приема, доколкото е основателно, да използва и да оборудва потребителските
работни станции в техническо и търговско отношение, така че неупълномощени лица да
нямат достъп до базата данни. Разрешението за достъп, предоставено от „Кофас“ на
потребителите, остава поверително.
„Кофас“ не гарантира точността и пълнотата на търсените данни или на информацията,
съдържаща се в тях, или на наличността на конкретни данни. Клиентът приема и е наясно,
че предоставената информация:
(а) се основава на субективно определяне;
(б) може да остарява с променливи и непредвидими темпове и следователно може да не е
актуална или да включва последващи съществени промени или събития;
(в) може да е непълна и негарантирана;
(г) подлежи на промени по всяко време;
(д) може да не е своевременно налична;
(е) може да не е на разположение на всички дружества и фирми;
(ж) е поверителна и се предоставя само за Ваше лично ползване изцяло на Ваш риск и
отговорност и
(з) е частна и защитена с авторско право.
Клиентът декларира и потвърждава, че:
(а) ползва редовно в своята дейност информация, подобна на предоставяната чрез ICON, и
е запознат с правата, условията и ограниченията за нейното ползване;

9.

10.

11.

12.
13.

(б) „Кофас“ и неговите свързани дружества не носят никаква отговорност за каквито и да е
търговски, финансови или други решения, вземани от Клиента въз основа на
предоставяната информация, и
(в) Клиентът е длъжен да извършва своята независима търговска преценка при вземането
на такива решения.
С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изрично удостоверява спазването от
негова страна на разпоредбите на закона за защита на личните данни при обработването и
прехвърлянето на данни и също така приема съответстващото обработване и съобщаване
на данни от „Кофас“ или някой от неговите свързани дружества. Съобщаването на данни е
част от дейността на „Кофас“.
(а) Всички авторски права и права на собственост върху ICON и предоставяната
информация са запазени. Нищо в настоящите Общи условия не следва да се разбира
като предоставяне, изрично или косвено, или поради лишаване от право на
възражение, на каквито и да е права по отношение на предоставяната информация на
Клиента, освен ограниченото неизключително разрешение, предоставено в този член.
(б) Клиентът приема да се въздържа от всякакви дейности, които биха му позволили или
биха дали възможност на трети страни да възпроизведат системата за запитвания,
структурата на базата данни или формулярите на отделните документи. Това
задължение остава в сила след прекратяването на договорните отношения с „Кофас“.
(в) Клиентът има право да копира предоставената информация в електронна форма или
по друг начин, при условие че не я разпространява и разкрива по никакъв начин на
трети страни без предварителното писмено съгласие на „Кофас“.
„Кофас“ си запазва правото да прекрати без предизвестие отношенията с Клиента, ако той
не изпълни основно свое задължение. Освен това важат и Общите правила и условия за
различните услуги.
Таксите за запитвания в базата данни ICON са посочени в съответния ценоразпис, оферта
или екрана на онлайн потвърждение на поръчка.
Настоящите Общи условия се ръководят от българските закони. Изключителният
компетентен съд е съответният съд в гр. София.

Ограничаване на отговорността:
Предоставената информация и/или данни се ръководят от общите правила и условия или от
условията на отделните договори и могат да се използват само за целите, за които са поискани.
Предоставената информация и/или данни могат изцяло или отчасти да представляват съвет или
мнение, основано на информация или данни, предоставени от трети страни, чиято точност и
пълнота не може да бъде проверена във всички случаи. Поради това „Кофас“ не гарантира
точността и пълнотата на която и да е предоставена информация и/или данни, нито валидността
на който и да е съвет или мнение, съдържащи се в тях, и не носи никаква отговорност за
всякакви грешки или пропуски, произтичащи от това.
Клиентът приема по всяко време да извършва собствена преценка при използването на
предоставената информация и/или данни и единствен е отговорен за всички изразени мнения,
препоръки, прогнози или коментари или предприети действия.

