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Kreditní informace o firmách má nyní Coface k dispozici on-line pro 
54 zemí  
 
Společnost Coface, světový pojistitel úvěrů a přední poskytovatel informací o firmách 

ve střední Evropě, rozšiřuje svou nabídku on-line databáze o důležité a aktuální infor-

mace o firmách v 54 zemích. Nyní jsou kreditní informace dostupné pro 54 zemí, od 

Spojených států přes Německo až po Turkmenistán a Katar.  

 

Kreditní informace společnosti Coface představují komplexní a flexibilní nástroj řízení rizik 

spojených s obchodováním. Lze je využít za účelem hodnocení bonity potenciálních obchod-

ních partnerů a tvorby kategorizace zákazníků na základě jejich bonity a platební historie. Díky 

naší databázi Coface-ICON máte přímý přístup k mezinárodním zprávám pro 54 zemí světa 

on-line kdykoli potřebujete.  

 

Formát je k dispozici dle přání klienta a dodací lhůty jsou jednotné. Poskytujeme i informace  

 o dostupnosti finančních údajů a aktualizaci údajů pro on-line zprávy. Přímá komunikace 

s osobami, které provádějí individuální aktualizace zpráv, je také možná.   

 

„Nyní poskytujeme on-line zprávy již pro 54 zemí. Tato jedinečná služba zahrnuje všechny   

evropské státy a dále také Asii, Střední východ a Spojené státy. Společnosti mohou využívat 

aktualizované informace o svých obchodních partnerech,“ zdůrazňuje přednosti těchto zpráv 

paní Kompowská, výkonná ředitelka regionu střední Evropy.  

 

 

 

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. V roce 2012 skupina zaznamenala konsolidovaný 

obrat 1,6 miliardy EUR. 4400 zaměstnanců v 66 zemích poskytuje lokální služby na mezinárod-

ní úrovni. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik 158 zemí, které je založené na 

jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 350 underwriterů. Ve Francii 

Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface je dce-

řinou společností Natixis, která je součástí skupiny BPCE a zaměřuje se na firemní investiční 

řízení a specializované finanční služby.     www.coface.com 
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