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Handelskorrespondenz

ERSUCHEN UM KREDITAUSKUNFT

ŽÁDOST O KREDITNÍ A ÚVĚROVÉ INFORMACE
základní fráze

Základní slovní zásoba:
Bitte um Referenzen über eine Firma → žádost o reference o firmě
s Ersuchen um etwas

→ žádost o, požádání o něco

e Bitte um etwas

→ žádost o, prosba o

ersuchen um etwas

→ žádat o něco

bitten um etwas

→ žádat o něco

auf Ersuchen

→ na žádost, na požádání

die Auskunft

→ informace

Touto žádostí můžeme jako dodavatelé získat informace o našem potencionálním zákazníkovi
nebo odběrateli a prověřit si tak jeho finanční situaci, spolehlivost, platební morálku a jiné.
Tyto informace se většinou poskytují za úplatu a jsou přísně důvěrné → streng vertraulich.
Poskytují je banky, hospodářské a průmyslové komory doma i v zahraničí, podniky i jiné
subjekty.
Lze žádat o úvěrové informace → Kreditauskunft nebo informace týkající se pověsti, jména
a solidnosti dané firmy.
Na tuto žádost můžeme dostat příznivou odpověď → günstige Auskunft
nebo nepříznivou odpověď → ungünstige Auskunft.

I.

Úvodní větou sdělíme, odkud máme adresu nebo kontakt na firmu či instituci,
kterou žádáme o určité informace, a krátce se představíme:

Die Firma XY teilte uns mit, dass Sie mit ihr seit ein paar Jahren in
Geschäftsverbindung stehen.
(Firma XY nám sdělila, že jste s ní v obchodním styku již několik let.)
nebo
Die Firma XY nannte Ihr Haus als Referenz.
(Firma XY uvedla Vaši firmu jako svoji referenci.)

Wir sind…….und möchten mit dieser Firma kooperieren/ in Geschäftsverbindung
treten.
(Jsme …….a chtěli bychom s touto firmou spolupracovat / navázat obchodní spolupráci.)

II.

Sdělíme své požadavky, které konkrétní informace nás zajímají:

Uns interessieren folgende Fragen:
(Zajímají nás následující otázky:)
-

III.

die Vermögenslage der Firma
die finanzielle Lage
die Zahlungsweise
die Kreditwürdigkeit
die Zuverlässigkeit
der Umsatz
der Ruf und das Ansehen der Firma
……………………….
……………………….

→
→
→
→
→
→
→

majetková situace firmy
finanční situace
způsob platby
bonita (schopnost splácet úvěr)
spolehlivost
obrat
pověst a vážnost firmy

Poděkujeme za snahu a laskavost.

Wir danken Ihnen für Ihre Gefälligkeit und Ihre Auskunft werden wir vertraulich und
für Sie unverbindlich behandeln.
(Děkujeme Vám za Vaši laskavost a s Vaší informací budeme zacházet diskrétně a pro Vás
zcela nezávazně.)

