“GIV JERES FORRETNING EN SAND FORDEL:
INVESTER I TRADELINER!”
TradeLiner er en ny kreditforsikringsløsning,
skræddersyet til jeres behov. Det er løsningen der
beskytter virksomheden mod unødvendige
omkostninger og ulemper ved forsinkede betalinger og
insolvente kunder.
TradeLiner tilbyder en stærk likviditetsforbedring samt
en effektiv support til jeres risikostyring. Med Tradeliner
får I ro i sindet, finansiel stabilitet og ikke mindst fremmer
I jeres virksomheds sunde vækst.

Globale ydelser, der beskytter jeres virksomhed

T

radeLiner tilbyder tre centrale
fordele, der sikrer en effektiv
håndtering af den kredit, som I
tilbyder jeres kunder.

Forebyggelse mod 		
dårlige betalere:
 oface overvåger jeres
C
kunder. På den måde er I
sikret, at I ikke handler med
kunder, der kan påføre jer
en risiko.
I	 nkasso på ubetalte

fakturaer:
	
Coface’s internationale
netværk anvender
effektive og professionelle
fremgangsmåder for at
inddrive jeres ubetalte
fakturaer. På den måde kan
I fastholde den gode dialog
med jeres kunde og lade
Coface overtage arbejdet
med at inddrive jeres
tilgodehavende.

Tabserstatning:
	
Skulle inddrivelsen vare
længere end forventet eller
mislykkes helt, erstatter
Coface det tab, I har
pådraget jer som følge af
de ubetalte fakturaer.

I HAR ET SPECIFIKT BEHOV,
VI HAR LØSNINGEN
TradeLiner: En skræddersyet kreditforsikringsløsning

I vælger mellem en bred vifte af muligheder og ydelser for at forbedre jeres dækning og har
mulighed for at sammensætte den kreditforsikringsløsning, der fungerer for jer.

TRADELINER:
EN SKRÆDDERSYET LØSNING
 ækker mod insolvens eller udeblivelse
D
af betalinger for alt jeres salg på kredit
 kræddersyet dækning for hver enkel af
S
jeres kunder
Frihed til at fastsætte jeres egen
dækning
 leksibilitet for så vidt angår de
F
betalingsvilkår I yder jeres kunder

OPTIONS
Dækning ved politiske begivenheder

Dækning ved forudbetaling til leverandører

Dækning ved
bindende ordrer

Dækker udeblevne
betalinger som følge af krig,
valutarestriktioner mm

Dækker ved manglende
tilbagebetaling af forudbetalte
beløb til leverandører

Udvider dækningen ved
ordrer, der skal leveres efter en
reduktion eller annullering af
køberdækningen

Dækning ved
naturkatastrofer

TopLiner

Akkumulerede
afskrivninger

Dækker udeblevne
betalinger som følge af
naturkatastrofer

Supplerende online dækning
på dine købere, der ikke er
dækket tilstrækkeligt

Dækning ved ekstraordinære
tab

Dækning ved
indsigelser

Dækning før levering

Dækning af varelager

Fremmer erstatning og
assisterer med afklaring af
indsigelsen

Dækker jeres produktionsomkostninger ved købers
insolvens forud for levering

Dækker salg fra varelagre
placeret på købers lokaliteter

Erstatning på op til 90 % af jeres tab
Inkassoservice på jeres ubetalte fakturaer

Forenklet
risikopræmie – ingen ekstra
gebyrer eller uforudsete udgifter
 t online værktøj, “CofaNet Essentials”,
E
til håndtering af jeres kundeportefølje
og jeres dækninger

TradeLiner tilpasser sig proaktivt jeres virksomheds
udvikling

Få mere at vide
om TradeLiner på
www.coface.dk

COFACE,
FILIAL I DANMARK
JENS RAVNS VEJ 11 C
7100 VEJLE
TEL +45 76 41 92 60
FAX +45 76 41 92 61

Skal I levere en uventet hasteordre og har I
ikke tid til at anmode om køberdækning? Så
dækker vi med tilbagevirkende kraft.

I tilfælde af ubetalte fakturaer, kan I beslutte jer
for at få jeres erstatning udbetalt hurtigere, når
det betyder en forskel for jeres virksomhed.

Jeres årlige præmie bliver automatisk justeret
en gang om året baseret på jeres omsætning i
det forgangne år.

I betaler jeres præmie når handlen er
gennemført, vi kræver ikke forudbetaling af
præmier.

