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TAB ER IKKE TILFÆLDIGE.
DE KAN UNDGÅS.
Med oplysninger om kreditværdighed fra Coface evalueres
og overvåges en forretningspartners betalingsevne hurtigt og
sikkert. Dette gælder for såvel kunder som for leverandører.
Vores @rating Service supplerer jeres debitorstyring optimalt.
Det ved vi. Fra vores kunder og fra os selv. For også vi anvender
@rating og Debtor Risk Assessment (DRA) i forbindelse med
vores løbende kreditvurdering.

Tillid er godt. Overvågning er bedre.
For at sikre jer mod manglende betaling af
tilgodehavender, overvåger vi konstant
ca. 55 millioner virksomheder på verdensplan.
Det giver et sikkert beslutningsgrundlag ved
samhandlen med forretningspartnere. Vores
informationer sætter jer i stand til at nyde godt
af vores verdensomspændende netværk og
vores veludviklede evalueringssystem, så I hurtigt og uden tidsspilde kan træffe en beslutning.

Oplysninger om kreditværdighed?
Vi anbefaler @rating services.
@rating-vurderingen er forudbestemt til at
evaluere betalingsevnen hos en virksomhed.
I denne sammenhæng holder vi løbende øje

med virksomheder i hele Verden.
Hvis en aktuel @rating-vurdering
ændrer sig, bliver I automatisk
adviseret herom.
Fordele. Kan I aldrig få nok af.
• 	I kan bedre udvælge kunder og
leverandører
• I kan forbedre jeres debitor- og
leverandør- portefølje ved hjælp
af løbende kreditværdighed.
• 	I kan agere hurtigere, når kreditværdigheden ændres.
• I kan stramme op på rykkerproceduren og forbedre likviditeten.
• I styrker jeres position ved
forhandlinger.
• I modtager supplerende værdifulde oplysninger til kreditforsikringen.
• 	I bruger @rating til ikke-forsikrede
debitorer.
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op til 100.000 EUR
de foreliggende oplysninger tillader ingen
@rating vurdering
rating ikke fastsat

* Antallet af @-symboler angiver hvor stort et beløb Coface som minimum kan
afdække, i det en forsikringsdækning kræver, at der etableres en separat aftale om
kreditforsikring.

Det kan gøres mere individuelt med individuelle

DRA tilgodeser forskellige risikofaktorer,
såsom finansiel styrke, afkastpotentiale,
betalingsevne, omgivelsesfaktorer og
virksomhedsledelse etc. DRA-skalaen
går fra 0 (høj insolvens risiko) til 10
(bedste vurdering).

kreditafgørelser!
• Med denne type kreditvurdering evaluerer vi
jeres forretningspartner når beløbet overstiger
100.000 EUR, hvor der ligeledes er inkluderet
en overvågning. Den individuelle kreditafgørelse
bekræfter eller afviser det forespurgte beløb eller
alternativt fastsætter et reduceret beløb.

Vi anvender selv DRA i forbindelse
med vores egen forsikringsportefølje
og vi anbefaler det gerne til vores
DRA (DEBTOR RISK ASSESSMENT)
Vi finder frem til og evaluerer virksomheders kunder. Adgang opnås gennem vores
betalingsevne ved hjælp af detaljerede processer. onlinesystem CofaNet.
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FLERE OPLYSNINGER?
KONTAKT JERES PERSONLIGE
ACCOUNT MANGER!
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
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