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Výpočet Platobného indexu

Platobný index – P12
Platobný index je ďalším produktom spoločnosti Dun & Bradstreet. Jedná sa o matematickú veličinu, vyjadrujú-
cu (na základe dát dostupných Dun & Bradstreet) priemernú „platobnú morálku“ analyzovaného subjektu.

Táto číselná hodnota vyjadruje, koľko dní pred alebo po dátume splatnosti priemerne subjekt platí svoje záväz-
ky za posledných dvanásť (12) mesiacov. Platobný index – P12 sa vypočíta ako priemer oneskorenia všetkých 
(Dun & Bradstreet známych) úhrad záväzkov subjektu a to za spomínané obdobie posledných dvanástich (12) 
mesiacov. Priemer je vážený fakturovanou sumou. Hodnota platobného indexu sa môže pohybovať v intervale 
<-30; 180>, kedy čokoľvek pod hodnotu 0, vrátane tejto hodnoty, znamená, že priemerne je úhrada záväzku 
v splatnosti.

Platobný index sa vyhlasuje pre subjekty a odvetvia za jednotlivé mesiace z dostupnej vzorky prijatých faktúr 
jednotlivých subjektov, respektíve vzorky vydaných faktúr ich obchodných partnerov.

Spoločnosť Dun & Bradstreet má zmluvné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi – externými dodávateľmi, 
ktorí tieto platobné skúsenosti so svojimi zákazníkmi na pravidelnej báze poskytujú, aktualizujú a podieľajú sa 
tak na zvyšovaní bezpečnosti a transparentnosti trhového prostredia na Slovensku a v Čechách. Platobný index 
sa vzťahuje výhradne k podnikateľským aktivitám hodnotených subjektov, nie k súkromným ekonomickým 
aktivitám akýchkoľvek fyzických osôb.

Platobný index – P3
Platobní index je ďalším produktom spoločnosti Dun & Bradstreet. Jedná sa o matematickú veličinu, vyjadrujú-
cu na základe dát dostupných Dun & Bradstreet priemernú „platobnú morálku“ analyzovaného subjektu.

Táto číselná hodnota vyjadruje, koľko dní pred alebo po dátume splatnosti priemerne subjekt platí svo-
je záväzky za posledné tri (3) mesiace. Platobný index – P3 sa vypočíta ako priemer oneskorenia všetkých 
(Dun & Bradstreet známych) úhrad záväzkov subjektu a to za spomínané obdobie posledných troch (3) mesia-
cov. Priemer je vážený fakturovanou sumou. Platobný index môže dosahovať hodnoty v intervale <-30; 90>, 
keď čokoľvek pod hodnotu 0, vrátane tejto hodnoty, znamená, že priemerne je úhrada záväzku v splatnosti.

Platobný index sa vyhlasuje pre subjekty a odvetvia za jednotlivé mesiace z dostupnej vzorky prijatých faktúr 
jednotlivých subjektov, respektíve vzorke vydaných faktúr ich obchodných partnerov.

Spoločnosť Dun & Bradstreet má zmluvné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi – externými dodávateľmi, 
ktorí tieto platobné skúsenosti so svojimi zákazníkmi na pravidelnej báze poskytujú, aktualizujú a podieľajú sa 
tak na zvyšovaní bezpečnosti a transparentnosti trhového prostredia v Slovenskej a Českej republike. Platobný 
index sa vzťahuje výhradne na podnikateľské aktivity hodnotených subjektov, nie na súkromné ekonomické 
aktivity akýchkoľvek fyzických osôb.

Čo môžem ako subjekt urobiť, pokiaľ nesúhlasím s hodnotou svojho 
platobného indexu?
Prosím kontaktujte nás na podpora.sk@dnb.com, preveríme aktuálnosť a správnosť poskytnutých dát našimi 
dodávateľmi a proces spracovania týchto dát do nášho informačného systému. 

Dun & Bradstreet je taktiež pripravený overiť platobný index na základe predloženia informácií o vlastnom 
platobnom styku subjektu (vrátane dát poskytnutých z jeho vlastného účtovného systému), ktoré by lepšie 
ozrejmili celkovú platobnú morálku sledovaného subjektu. V prípade jasného a preukázateľného rozporu me-
dzi dátami poskyt nutými dodávateľom a dátami poskytnutými hodnoteným subjektom môže Dun & Bradstreet 
platobný index zaktualizo vať buď tým, že sporné faktúry z indexu vyjme a index prepočíta, alebo index zmaže. 
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