EN SUPPLERENDE
KREDITFORSIKRINGSDÆKNING TIL
UDVIKLING AF JERES VIRKSOMHED
I har brug for supplerende dækning.
I vil opnå bestemte mål og går efter en vækststrategi.
Derfor har I brug for mere!
I vil gerne have flere oplysninger, der gør det lettere for jer
at træffe en afgørelse: Vil I tilkøbe yderligere dækning?

When more is your strategy
Indgå en uopsigelig tillægsdækning online.
I bestemmer selv varigheden.
Der kan gives dækning op til 90 dage.
• I har modtaget en bekræftelse på dækningen.
• Men den var lavere end ønsket eller måske helt
afslået?
• I det tilfælde tilbyder TopLiner en uopsigelig*
dækning på jeres debitorer i hele verden.
TopLiner: Konsekvent, målrettet. vi svarer
omgående.
• Vælg den ønskede dækning. Bestem varigheden i
antal dage.
• I modtager vores bekræftelse og prisen online på
CofaNet.

• Bekræft vores tilbud, og TopLiner
dækningen gælder med det samme.
Supplerende dækning integreres i jeres
kontrakt
TopLiner kræver ingen ny police.
Betingelserne
og
vilkår
i
jeres
forsikringsaftale gælder fortsat. Vi har
ikke brug for yderligere oplysninger
til præmieberegningen. Der opstår
ingen
ekstra
omkostninger
til
kreditvurdering. Også bestemmelserne i
tilfælde af skader, skadesanmeldelser
og erstatningsudbetaling forbliver
uændrede.

* Uopsigeligheden gælder ikke, såfremt jeres debitor bliver insolvent

Hovedpunkter for
supplerende dækning
• Beløb: fra EUR 5.000 til
EUR 5 millioner
• Varighed:
fra 30 til 90 dage
Hvis I vil justere jeres
forespørgsel, kan tallene
ændres på CofaNet.

Den beregnede pris illustrerer den øgede risiko
Når vores underwritere ikke kan imødekomme
jeres ansøgning på grund af forhøjede risici, tager
TopLiner over. Med TopLiner kan vi tilbyde en pris,
der ved fastsættelsen tager udgangspunkt i den
øgede risiko for tab af tilgodehavender. Desuden
tilgodeser præmien det kreditmaksimum og
varigheden, som I har bestemt.
Med TopLiner bestemmer du selv
TopLiner er en supplerende dækning, der står
alene og, for en periode, er lagt oveni jeres normale
dækning. Den kan også gives på en debitor, hvor
der ikke kan gives dækning på den traditionelle
police. Vi stiller vores ekspertise til rådighed, idet vi
med gennemskuelige omkostninger klart sætter tal
på kreditrisikoen.
I kan få oplyst den ekstra præmie, uden binding.
Det giver jer mulighed for at indkalkulere denne
merpræmie i jeres salgspris.

MERE INFORMATION?
HENVEND JER TIL JERES
PERSONLIGE ACCOUNT
MANAGER!
COFACE,
FILIAL I DANMARK
JENS RAVNS VEJ 11 C
7100 VEJLE
TEL +45 76 41 92 60
FAX +45 76 41 92 61
www.coface.dk

MED TOPLINER KAN
I SIKRE EN BEDRE
RISIKOSTYRING .

