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Praha, 29. dubna 2015

Společnost Coface, která si udržuje vedoucí postavení v oboru
obchodních informací, spouští prodej úvěrového pojištění v Izraeli
Vedle inkasních a informačních služeb budou místní firmy moci využívat také
odborné znalosti společnosti Coface v oblasti prevence a ochrany proti
úvěrovým rizikům.
V rámci své pokračující expanze na nové trhy obdržela nyní společnost Coface, v Izraeli
etablovaná prostřednictvím největší místní společnosti v oboru obchodních informací BDICoface, od místního regulačního orgánu licenci na poskytování úvěrového pojištění.
Na základě této licence může Coface rozšířit a zjednodušit distribuci svých řešení úvěrového
pojištění pro izraelské společnosti, které tak vedle inkasních a informačních služeb budou pro
potřeby svých obchodních transakcí moci využívat také odborné znalosti společnosti Coface v
oblasti prevence a ochrany proti úvěrovým rizikům, jakož i její největší mezinárodní síť
úvěrového pojištění. Coface má nyní všechny předpoklady k tomu, aby posílila svou podporu
izraelských společností v jejich růstu a rozvoji.
Generální ředitel společnosti Coface, Jean-Marc Pillu k získání této izraelské licence uvedl:
„Izraelské podniky se zatím obratně vypořádávají s výkyvy hospodářského cyklu a jsou
v současné době v dobré finanční kondici. Zkušenosti společnosti Coface s platební
schopností izraelských firem jsou příznivé.
Na tomto trhu, který se vyznačuje vysokým potenciálem, nám přímé nabízení úvěrového
pojištění umožní navázat bližší vztah s našimi klienty a poskytovat jim na míru přizpůsobená
řešení. Díky své znalosti místního trhu, rozsáhlé přítomnosti na mezinárodních trzích,
inovativnímu a diverzifikovanému sortimentu produktů, vhodným distribučním kanálům a
obezřetnému řízení rizik budeme schopni přispívat k obchodnímu rozvoji místních izraelských
společností bez ohledu na jejich velikost.”
V minulém roce Coface obdržela licenci pro poskytování úvěrového pojištění v Kolumbii (v
lednu 2014) a Maroku (v prosinci 2014). Skupina také otevřela pobočky s obchodním
zastoupením na Filipínách a v Kazachstánu a podepsala dohodu o obchodním partnerství v
Srbsku.
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KONTAKT PRO MÉDIA:
Martin Růžička / +420 / 246 085 411 martin.ruzicka@coface.com
O Coface
Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální
řešení pro řízení rizik pohledávek svých klientů. V roce 2014 byla skupina podporována 4406 zaměstnanci a zaznamenala konsolidovaný obrat 1.441 miliard eur. Prezentuje se přímo nebo nepřímo v 98
zemích, zabezpečuje transakce pro více než 40 000 firem ve více než 200 zemích. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik ve 160 zemích, které je založené na jedinečných znalostech platební
morálky a odborných znalostech 350 underwriterů.
Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu.
www.coface.cz
Coface SA, zapsaná na burze Euronext v Paříži
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