“Dejte Vašemu podnikání skutečnou
výhodu: Objevte TradeLiner!”
TradeLiner je komplexní řešení pojištění pohledávek,
které Vás chrání před zbytečnými náklady
a komplikacemi plynoucích z pozdních plateb
nebo platební neschopnosti Vašich odběratelů.
Nabízí účinnou ochranu firemních peněžních
toků a podporu správy pohledávek pro Váš klid
v podnikání, finanční stabilitu a usnadnění
zdravého růstu Vašeho podnikání.

Globální služby pro ochranu vašeho podnikání

T

radeLiner nabízí mimo jiné tři
základní přínosy, které Vám
zajistí efektivní řízení Vašich
pohledávek.

 revence nedobytných
P
pohledávek:

 Coface pravidelně
V
vyhodnocujeme každého
z vašich zákazníků, abychom
se ujistili, že neobchodujete
za riskantních podmínek
s firmami se špatnou
platební morálkou.
	Vymáhání neuhrazených

faktur:

Naše mezinárodní síť
expertů v Coface využívá
účinné a profesionální
techniky pro vymáhání
Vašich nesplacených
pohledávek při zachování
dobrých vztahů s vašimi
zákazníky:

Odškodnění:

	
Pokud vymožení pohledávek
trvá déle, než se očekávalo,
anebo selhalo úplně,
Coface odškodní ztrátu,
která Vám vznikla
z nezaplacených faktur.

Na Vaše individuální potřeby,
máme vhodná řešení
TradeLiner:
komplexní řešení pojištění pohledávek

šité na míru našim klientům
Vyberte si z široké škály možností a služeb pro posílení svého krytí rizik neplacení a sestavte
si takové řešení pojištění pohledávek, které pracuje pro Vás.

TradeLiner:
Komplexní řešení

MOŽNOSTI

 rytí insolvence nebo neplacení
K
od zákazníků, kterým jste poskytli
obchodní úvěr

Krytí politických
rizik

Krytí zálohových
plateb dodavatelům

Krytí závazných
objednávek

 rytí přizpůsobené každému z vašich
K
zákazníků

K pokrytí nezaplacení
v důsledku války,
nemožnosti trasnsferu
úhrad pohledávek

k pokrytí rizik nevrácení
zálohových plateb v případě
neplnění závazků Vašeho
dodavatele

Rozšířené krytí závazných objednávek pro dodání zboží a nebo
poskytnutí služeb po snížení,
nebo zrušení úvěrového rámce
naVašeho kupujícího

Pokrytí živelných
přírodních katastrof

Topliner

První agregovaná
škoda

Krytí nezaplacení
v důsledku přírodních
katastrof

Online doplňkové krytí Vašich
odběratelů, na které jste
neobdrželi dostatečné krytí

Krytí velkých ztrát za účelem
ochrany rozvahových položek

Krytí sporných
pohledávek

Krytí rizik před
dodáním

Krytí rizik prodeje
na konsignační sklad

Rychlé pojistné plnění
a pomoc se správou
sporných pohledávek

Rozšíření krytí o náklady, které
vzniknou před dodáním, tedy
pokud se odběratel dostane
do platební neschopnosti
před dodáním a vznikem
pohledávky

Kryje pohledávky z prodeje
z konsignačního skladu
umístěného u odběratele

 utonomii v rozhodování o výši
A
úvěrového rámce na Vašeho odběratele
 ružnost při poskytování platebních
P
podmínek Vašim odběratelům
Odškodnění ztrát ve výši 90 % škody
 lužby spojené s vymáháním Vašich
S
pohledávek

Rizikové
pojistné různých typů krytí,
vždy v jedné pojistné sazbě
 omocí online aplikace “CofaNet
P
Essentials” spravujete pojištění
portfolia Vašich odběratelů

TradeLiner
se aktivně přizpůsobuje vývoji ve Vašem podnikání

Potřebujete doručit neočekávanou a naléhavou
objednávku a nestihli jste včas požádat o krytí
kupujícího? U kladných rozhodnutí o úvěrových
rámcích Vám krytí poskytneme zpětně.
Vaše roční minimální pojistné bude upraveno
automaticky každý rok na základě loňského obratu.

Více informací
o produktu
TadeLiner,
naleznete na
www.coface.com

COFACE, I. P. PAVLOVA 5,
120 00 PRAHA 2,
ČESKÁ REPuBLIKA

 nižte své náklady
S
na správu úvěru
Nahrajte účetní záznamy o prodejích do aplikace
Cofanet Policy Master a ta bude spravovat
Vaše pojištění za vás.

V případě neuhrazení pohledávek se můžete
rozhodnout pro zrychlené odškodnění, kdykoli
to považujete za potřebné ve Vašem podnikání.
Budete platit pojistné podle skutečně zrealizovaných
obchodů, tj. nebudeme Vám účtovat pojistné dle
předpokládaných hodnot obchodů.

Zlepšete
si podmínky

pro financování
Rozšiřte Cofanet Policy Master o funkci Cofanet
Cash Master, abyste ujistili Vaše financující
instituce, o výši pojistného krytí.

