KREDITRISIKOSTYRING.
MEGET MERE END FORSIKRING.

KREDITRISIKOSTYRING

VI GIVER JER DET BEDSTE VI HAR
FOR AT I FÅR SUCCES:
VORES KOMPETENCE.
I vil udnytte jeres muligheder. Når det går godt for økonomien, men også i
dårlige tider. Derfor skal I kende jeres risici.
Risici findes ofte hos forretningspartnere, der betaler sent eller går konkurs , og i usikre markedssituationer såvel herhjemme som i udlandet. Vi er
jeres aktive partner i håndtering af tilgodehavender.

Vi rådgiver og følger jer i jeres forretning. Vi hjælper jer, så I kan identificere risikable forretninger og
undgå tab.

Sikre forretninger? Det forsikrer vi jer!
Kreditforsikring
Vi forsikrer jeres virksomhed mod manglende
betaling. Således beskyttes virksomheden
mod økonomiske tab. Og så er det underordnet, om jeres debitorer har hjemsted i Danmark eller i udlandet.
Globalliance Kontrakt (GAC). Kan bruges til
alle tilgodehavender. Tilgængelige moduler
sikrer aftalens sammensætning, så den passer til jeres behov. Vi udarbejder individuelle
løsninger, der matcher jeres risiko- og branchebehov.
På jeres udenlandske markeder profiterer I af
vores verdensomspændende tilstedeværelse
og vores funderede viden om de forskellige
markeder, idet internationale virksomheder
stiller specielle krav til en kreditforsikring. GAC
samler multinationale løsninger med regional
service.
TopLiner: Tilvalg til jeres kreditforsikringsløsning. 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.

Omstødelsesforsikring. Tilvalg til jeres kreditforsikringsløsning, der giver en sikker dækning
i tilfælde af omstødelse af betalinger ved debitors konkurs. Vi bidrager også med jeres udgifter til afværgelse af kravet fra konkursboet.
Single Risk Cover. Dækning der specielt
er udviklet til afdækning af større projekter.
Den dækker enkelt-investeringer som eksempelvis fremstilling, levering og montage af
anlæg, maskiner og komponenter hjemme og
i udlandet.
Excess of Loss. Løsningen der er specielt
udviklet til større virksomheder som dækker de usædvanlige og uforudsete risici. Forsikringen træder i kraft hvis katastrofen indtræffer og dækker sædvanligvis de tab i
en virksomhed, der ligger over de normale
gennemsnitlige tab på tilgodehavender.

Coface skaber sikkerhed.
Vores tyngdepunkt er kreditforsikring. Vi forsikrer
jeres risiko. Men vi tilbyder mere. Vores hovedopgave er: At identificere risici tidligt og sammen med
jer håndtere dem. Det er målet for vores eksperters
arbejde i hele verden, der bl.a. består af flere end
350 kreditvurderingseksperter.
Kreditværdighedsoplysninger og inkasso afrunder vores tilbud. Vi leverer oplysninger om forretningspartnere, inddriver jeres tilgodehavende . Alt
sammen under samme tag. Såvel i Danmark som i
udlandet.

Globalt set:
Coface er altid i nærheden
Coface har domicil i Paris og er et førende kreditforsikringsselskab med risikoafdækning og håndtering
af tilgodehavender i hele Verden. Vi er repræsenteret direkte eller gennem partnere i 98 lande. Dermed
sikrer Coface forretninger i 37.000 virksomheder i
mere end 200 lande.
Vi tilbyder altid topaktuelle førstehånds-informationer vedrørende internationale markeder, landevurderinger, brancherisici og virksomhedernes kreditværdighed. Det er en fordel, der i særdeleshed
kan betale sig ved eksportkreditforretninger og
inkasso i hele Verden. Men det gælder selvfølgelig
også for forretninger på hjemmemarkedet.

I vil mere end det? Følgende kan vi også tilbyde
Information til brug
for kreditvurdering:
Vi kan tilbyde jer oplysninger
om jeres samarbejdsparternes kreditværdighed. Således
kan vi supplere jeres risikostyring med aktuelle og værdifulde oplysninger. Vi vurderer også jeres leverandører!
@rating Service. Vi evaluerer
og overvåger hurtigt og sikkert kreditværdigheden hos
jeres forretningspartnere.

Online-Services:
CofaNet: Nemt, hurtigt og
sikkert med adgang 24 timer
i døgnet 7 dage om ugen. På
vores online-platform CofaNet
kan I se og administrere hele
jeres debitorportefølje, ansøge om kreditmaksima på jeres
kunder, hvor der sædvanligvis
tilbydes omgående svar, information om ændring i jeres debitorers kreditværdighed, foretage diverse indberetninger og

DRA(DebtorRiskAssessment)
Vi beregner risikoen for tab
på virksomheder ved hjælp
af vores 10-trins evalueringssystem.

Inkasso:
Som en integreret del af
jeres kreditforsikringsløsning
eller som supplerende service: Vi sætter fart på betalings-flowet. Fordi tid er
penge.

hente væsentlige data og status rapporter.
CofaMove: Den direkte adgang til CofaNet via en mobil
app - til brug for identifikation
af kundeemner, ansøge om
kreditmaksima samt visning
af den aktuelle Coface-vurdering.
CofaServe: Denne løsning
giver mulighed for at koble
jeres økonomisystem direkte sammen med vores inter-

Debitorhåndtering: Vi understøtter jer i de forretningsmæssige opfølgningsrutiner
og tager os af inddrivelse
af tilgodehavender med og
uden rettens hjælp. En hurtig
betaling sikrer likviditeten og
er til gavn for jeres forretning.
Vi kan også tilbyde inkasso
som et selvstændigt produkt,
hvis kreditforsikring ikke er
relevant for jer!

ne systemer, og dermed få
mulighed for identifikation af
debitorer, arbejde med kreditafgørelser, risikoovervågning samt fremsende meddelelser om forsinket betaling
direkte fra jeres eget system.
CofaServe er specielt velegnet til virksomheder, der
regelmæssigt administrerer
mange kreditmaksima og/
eller vurderinger.
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