DEBITORHÅNDTERING

INKASSO:
TID ER PENGE. HER SPARER I BEGGE DELE.
En professionel håndtering af debitorer har direkte effekt i jeres
regnskab. For så længe jeres debitor ikke betaler, er salget
ikke en forretning, men derimod en risiko. Forsinket betaling
kan medføre vedvarende likviditetsudfordringer, og det sker
desværre ofte, at tilgodehavendet tabes.

Hvad gør man, når kunden ikke betaler?
Løsningen hedder debitorhåndtering eller
inkasso. Helst med hjælp fra specialister. Med
hjælp fra Coface inddrives tilgodehavender
professionelt og hurtigt.

Gør hvad i vil. Sammen med os.
Inkasso kan være vigtigt – og vi tilbyder
produktet som et supplement til
kreditforsikring eller som et Stand Alone
produkt. Vi har integreret inkasso i mange
af vores produkter men I kan også bruge
vores inkasso til tilgodehavender der
Gå til angreb på jeres tilgodehavender
Vores eksperter hjælper med inddrivelsen ikke er forsikret.
af jeres tilgodehavender i hele Verden, såvel Uagtet hvad I beslutter jer for: En hurtig
retslig som udenretslig inddrivelse. Naturligvis reaktion ved debitors manglende
betaling kan være særdeles vigtig,
altid efter aftale med jer.
fordi den hjælper til at minimere tab
på tilgodehavender, og I bevarer
bevægelsesfriheden på markedet.

Præstation tæller. Det kan du regne med.
Vi tager os af den før-retslige inddrivelse af
tilgodehavender i hele verden. Ved retslig
inddrivelse af tilgodehavender kan I stole på de
effektive inddrivelsesmuligheder hos vores erfarne
og specialiserede advokater. Også i forbindelse
med vanskelige retssager i udlandet.
Coface har kontorer der driver inkasso i 148 lande,
og resten af verden dækkes af vores professionelle
netværk af advokater.

Sandsynlighed for at det lykkes:
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Overdraget tilgodehavende - antal måneder efter
forfaldsdato

• Vi
	 ved: Jo tidligere I overgiver rykker- og
inddrivelsesprocessen til Coface, desto
større er chancen for, at I får jeres penge.
• Vi
	 anbefaler: Overdrag inkassoarbejdet til
os, når debitor har fået den 2. rykker.

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

Fordele
	
• Effektivitet
og omkostningsfordele gennem outsourcing.
•	Fuldstændig gennemsigtighed
med et flersproget onlinesystem.
•	Kreditforsikringsmodel: Et
uomtvistet forfaldent tilgodehavende registreres som værende en ”betalingsforsinkelse”
i den globale Coface-informationsdatabase. Denne database
anvendes blandt andet til brug
for positive eller negative
kreditafgørelser.
• Stor
	
kompetence og chance
for succes takket være vores
globale netværk med ens
kvalitetsstandarder.
• Viden om regionale markeder,
forretningsfaciliteter og juridiske rammebetingelser.

