“I DRIVER JERES VIRKSOMHED,
VI SIKRER DEN!”
EasyLiner er udviklet til små og mellemstore virksomheder og
beskytter jer mod ubetalte fakturaer uden så meget postyr –
og kun ved hjælp af få enkle klik.

All inclusive-løsning
Beskyt din virksomhed
EasyLiner er en forsikringspakke, der beskytter jer
mod ubetalte fakturaer på kunder i såvel Danmark
som i udlandet. Pakken indeholder tre centrale
elementer
• Information: Coface undersøger hver enkelt af
jeres kunder og forebygger, at I ikke handler med
dårlige betalere.
• Inkasso på ubetalte fakturaer: Via vores
internationale netværk tilbyder Coface effektiv
og professionel inddrivelse af jeres ubetalte
fakturaer, samtidig med at I fortsat kan bevare
det gode forhold til jeres kunde.
• Erstatning: Skulle inddrivelsen vare længere end
forventet eller mislykkes helt, erstatter Coface
det tab, som I har pådraget jer som følge af de
ubetalte fakturaer.
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Frigør tid og ressourcer til at udvikle
jeres virksomhed
Hjulpet af EasyLiner
• Vil I være i stand til at forbedre jeres
risikostyring og opnå en sikker
virksomhedsvækst.
• I skal ikke længere bruge tid og
energi på at opkræve penge og kan
derfor anvende jeres ressourcer mere
fordelagtigt.
• I vil få adgang til nye markeds–
muligheder, via Coface’s online løsning
der indeholder informationer om 55 mio.
erhvervsvirksomheder over hele verden.
Få adgang til bedre finansiering
EasyLiner hjælper jer med at
• Sikre jeres største aktiv i regnskabet
ved at beskytte jer mod uforudsete tab.
• Kan sikre bedre lånevilkår.
hand
• Mulighed for forbedret for
lingssituation i jeres bank, da banken
kan få transport i for
sikringspolicen
som sikkerhed.

Kredithåndtering bliver enkel og ligetil
• I kan tilmelde jer EasyLiner når som helst, på kun
få minutter og ved hjælp af få klik: Jeres online
prisoverslag er tilgængeligt med det samme, I
behøver blot at sende kontrakten tilbage til os.
• Fastlæggelsen af jeres årlige præmie kræver kun
få oplysninger: Branche, omsætning, antal kunder
samt jeres tabshistorik. I kender jeres pris, da
prisen på EasyLiner er baseret på en årlig ”all
inclusive-pris”. Ingen bekymringer, jeres budget
er fastlagt.
• Både indenlandsk salg og eksportsalget er
forsikret under en police. Skulle I beslutte jer for
at udvide jeres forretningsaktivitet, kan I blot gøre
det – uden ekstra omkostninger.
• Takket være vores online værktøj, kan I få adgang
til alle jeres kredithåndteringsværktøjer når som
helst. I er altid klar.

« FULDSTÆNDIG RO I SINDET »

GÅ ONLINE NU
På blot få minutter og med få klik:
- Opdag alle fordelene ved EasyLiner
- Opret jeres egen profil på EasyLiners
Portal
- Tilpas EasyLiner til jeres behov: Bestem
den maksimale erstatning, vælg den
maksimale kredittid og de ønskede
betalingsvilkår… alle mulighederne er
tilgængelige online.

Cofanet: Dit kredithåndteringsværktøj
• I identificerer jeres købere.
• I anmoder om kreditmaksima.
• I rapporterer jeres tab.
• I overvåger jeres erstatninger på
ubetalte fakturaer.
• I har adgang til at kunne analysere
jeres kundeportefølje.

- Få prisen på jeres dækning med det samme:
En fast pris for hele kontraktperioden
- Print, underskriv og send jeres kontrakt

FOR MERE INFORMATION:
KONTAKT JERES PERSONLIGE
ACCOUNT MANAGER
COFACE,
FILIAL I DANMARK
JENS RAVNS VEJ 11 C
DK–7100 VEJLE
PHONE +45 76 41 92 60
FAX +45 76 41 92 61
www.coface.dk
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I er nu “sikret”

