
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne 

evidence in storitve

www.ajpes.si
E-pošta: bonitete@ajpes.si

Tel: (01) 583 33 08, (02) 235 25 27

Uporabite najhitrejšo pot do bonitetne 
ocene - eS.BON AJPES kar PREK SPLETA!

Ob nakupu slovenske različice prejmete 
BREZPLAČNO boniteto tudi v angleškem jeziku.

www.ajpes.si/Bonitetne_storitve

Poravnavanje 
obveznosti je lahko 

tudi enostavno 
– vključite se v 
VEČSTRANSKI 

ePOBOT AJPES!

Vam vaši partnerji dolgujejo plačilo, zato tudi vi ne 
morete pravočasno poravnati zapadlih obveznosti 
do drugih? Neprijetno, a enostavno rešljivo!

ePobot AJPES je hiter, varen, učinkovit in cenovno 
ugoden način poravnavanja medsebojnih obveznosti 
vseh poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register 
Slovenije. Izvaja se enkrat mesečno.

Prednosti vključevanja v ePobot

Prijava obveznosti v obvezni in prostovoljni ePobot 
omogoča zmanjševanje obveznosti, poenostavlja 
poslovanje, nadomešča delo službe za izterjavo, 
znižuje stroške plačilnih storitev in likvidnostne 
težave poslovnih subjektov.

Prijavite vaše obveznosti v ePobot AJPES!

Več o storitvi ePOBOT AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vrste

Z INFORMACIJAMI 
AJPES DO VARNEGA 

POSLOVANJA!

POZNATE SVOJO 
BONITETNO OCENO?

BONITETNA OCENA, 
KI JI LAHKO POVSEM ZAUPATE!



Vrsta Opis

BON-2
informacija o tekoči plačilni 
sposobnosti v slovenskem, 
angleškem in hrvaškem jeziku

BON-1/Z
boniteta poslovanja pravne osebe 
zasebnega ali javnega prava 
(zavod, javni zavod, inštitut ipd.)

Analiza 
bonitete 
poslovanja

podrobnejša analiza uspešnosti 
poslovanja posameznega 
poslovnega subjekta

BON-HR boniteta poslovanja pravne osebe 
iz Hrvaške

BON-MK boniteta poslovanja pravne osebe 
iz Makedonije

Poslujete ali načrtujete poslovanje s tujimi 
podjetji? Tudi preko meja lahko kadarkoli 
preverite poslovanje vaših partnerjev. 

Evropski poslovni register (EBR) je mreža 
predstavnikov 26 držav članic, povezanih v enoten 
sistem, prek katerega le-te zagotavljajo podatke in 
dokumente nacionalnih registrskih organov. Poleg 
osnovnega nabora podatkov o poslovnih subjektih 
večina članic zagotavlja tudi podatke o odgovornih 
osebah, različne dokumente, fi nančna in bonitetna 
poročila.
 

Kaj vam omogoča iskalnik eEBR na spletnem 
mestu AJPES?

• Iskanje po poslovnih subjektih iz držav članic EBR.

• Predstavitev oz. osebno izkaznico poslovnega 
subjekta iz tujine.

• Iskanje po posameznih odgovornih osebah pri 
različnih subjektih.

• Dostop do seznama odgovornih oseb subjekta.

• Dostop do dokumentov in poročil o poslovanju.

Zavarujte se pred 
tveganji v poslovanju – 

preverite boniteto vaših 
poslovnih partnerjev 

z bonitetno oceno po 
modelu S.BON AJPES!

Z Evropskim poslovnim 
registrom do podatkov 

o tujih poslovnih 
partnerjih!

Preverjanje poslovnih partnerjev je v sodobnem 
svetu nujno. Imejte vse najpomembnejše podatke 
o vaših poslovnih partnerjih na dlani! 

S.BON je bonitetna ocena, ki ji lahko povsem 
zaupate.

Bonitetne ocene so nepogrešljive pri preverjanju 
ekonomsko-fi nančnega položaja in kreditne 
sposobnosti poslovnih subjektov, pri preverjanju 
tekočega poslovanja in udeležbi na javnih razpisih. 
Hkrati dobra bonitetna ocena pomeni konkurenčno 
prednost in odpira vrata do novih poslov doma in 
v tujini. 

Vrsta Opis

S.BON-1 in 
eS.BON

osnovna in spletna bonitetna 
informacija (v slovenskem in 
angleškem jeziku)

S.BON-1/IN

osnovna bonitetna informacija 
v angleškem, nemškem, 
italijanskem, hrvaškem ali 
madžarskem jeziku

S.BON-1/P in 
S.BON-1/K

podrobnejša bonitetna 
informacija in bonitetna 
informacija za skupino podjetij

Potrebujete druge bonitetne 
informacije?

Več o bonitetnih informacijah AJPES:
www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Splosno

Več o Evropskem poslovnem registru:
www.ajpes.si/Evropski_poslovni_register/Splosno


