
T I S K O V Á  Z P R Á V A  
 

 
V Praze 19. listopadu 2015 

 

Coface uvádí Policy Master –  
rozšíření funkčnosti online správy pojištění pohledávek  
 

Coface pokračuje ve své strategii inovací a rozšiřuje online správu pojištění 

pohledávek - Policy Master o další funkce, které klientům umožní efektivnější a 

snadnější správu pojistné smlouvy. Zavedením online služeb PolicyMaster 

Coface snižuje administrativní náročnost obsluhy pojištění pohledávek a nabízí 

operativní a přehledný systém varovných signálů pro tvorbu různých hlášení či 

oznámení pojišťovně. 

 

Policy Master je doplňkem k online obsluze pojištění pohledávek známé pod názvem CofaNet
1
 

a je navržen tak, aby pojištěným zjednodušil každodenní správu pojistného krytí rizik 

neplacení. Tento online doplněk nabízí na bázi bezpečné komunikace takovou správu 

pojištění, která ve svém důsledku snižuje klientům riziko opomenutí hlášení pojišťovně.  

 

Policy Master zpřehledňuje a automatizuje různá hlášení pojišťovně. 

CofaNet Policy Master poskytuje klientům reálný pohled na rizikovou expozici rizik neplacení u 

svých zákazníků. Nástroj přebírá aktuální salda pohledávek za jednotlivými zákazníky z 

účetních podkladů klienta a porovnává je s částkami úvěrových limitů, které stanovili analytici  

Coface jako maximální hranici pojistného plnění nezaplacených pohledávek na jednotlivé 

odběratele. Varovné signály PolicyMaster například upozorňují klienta na skutečnost, že jsou 

stanovené úvěrové limity překročeny, nebo jej informují o blízké exspiraci lhůty pro zaslání 

oznámení pohledávek po splatnosti pojistiteli. Klient pojišťovny Coface, který používá tuto 

službu, dostává tak do rukou přehled, díky němuž se může soustředit na rozvoj spolupráce 

s perspektivními platícími a silnými zákazníky a může tak celkově zvýšit svou efektivnost 

podnikání.  

 

Novinka PolicyMaster tak vede pojištěné klienty k efektivnější organizaci obsluhy svého 

pojištění pohledávek u Coface. K zefektivnění pojištění přispívá spolehlivá a bezpečná 

komunikace pojištěného s pojišťovnou zejména ohledně : 

 

 Oznámení o pohledávkách po splatnosti; Policy Master snižuje riziko chyb opomenutí 

termínů hlášení podle podmínek pojistné smlouvy.  

 Srovnání stavu aktuálně otevřených pohledávek s poskytnutým pojistným krytím. 

 

„Pojištění pohledávek je díky novému online doplňku správy pojištění Policy Master 

přehlednější a eliminuje se jím selhání lidského faktoru při hlášení pojistné události nebo při 

stanovování potřeby pojistného krytí“, hodnotí přínos novinky v pojištění pohledávek Martin 

Růžička, Country Manager Coface v České republice. 

 

                                                        
1 CofaNet: webová online aplikace na správu pojištění pohledávek u Coface 
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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 99 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 
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