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Srbsko se stane 98. trhem, na kterém bude společnost Coface nabízet 
úvěrové pojištění   
 
Coface, přední světová úvěrová pojišťovna, rozšiřuje svou nabídku o srbský trh, na 

kterém bude působit prostřednictvím svého partnera, společnosti Axa. Od nynějška 

mohou srbské společnosti, vedle vymáhání pohledávek a využívání obchodních 

informačních služeb, těžit i z odborných znalostí a dlouholetých zkušeností společnosti 

Coface v oblasti úvěrového pojištění a z jejího působení mezinárodních trzích.  

 

Společnost nabízí své služby v oblasti vymáhání pohledávek a poskytování obchodních informací na 

srbském trhu od roku 2007. Nyní uzavřela dohodu o partnerství se společností Axa Nezivotno Osiguranje 

a.d.o. s cílem rozšířit svou nabídku na tomto trhu o úvěrové pojištění. Od 1. července mohou srbské 

společnosti sdílet hluboké znalosti a zkušenosti společnosti Coface v oblasti prevence a ochrany před 

úvěrovými riziky spojenými s obchodními transakcemi a využívat komplexní makroekonomické i 

mikroekonomické analýzy skupiny Coface.   

 

„Srbsko, jako kandidátská země EU, je strategickým trhem v rámci expanze společnosti Coface“, 

vysvětluje Katarzyna Kompowska, manažerka společnosti Coface pro oblast střední Evropy. „Společnost 

Coface rok od roku posiluje své postavení ve střední Evropě, regionu, který se po obchodní stránce 

dynamicky rozvíjí a nabízí zajímavý potenciál růstu. Nyní nabízí, přímo či nepřímo, služby úvěrového 

pojištění ve 14 státech střední Evropy.“   

 

„Společnost Coface nabízí svým klientům největší mezinárodní síť úvěrového pojištění“, dodává Jean-

Marc Pillu, výkonný ředitel skupiny. „Vstupem na další, v pořadí 98. trh a nabídkou svých služeb na tomto 

trhu společnost Coface posiluje své mezinárodní působení a prokazuje své odhodlání sloužit ku prospěchu 

společností a jejich podnikání po celém světě.“ 
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O Coface  

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální řešení pro ří-

zení rizik pohledávek svých klientů. V roce 2013 byla skupina podporována 4440 zaměstnanci a zaznamenala kon-

solidovaný obrat 1.440 miliard eur. Prezentuje se přímo nebo nepřímo v 98 zemích, zabezpečuje transakce pro více 

než 37 000 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.com 
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