UbezPieCzenie nAleżnOśCi
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CofaCE SMaRT
CofaCE SMaRT

Sam
Sam
Możesz
Możesz
Aranżować
Aranżować
Rozwój
Rozwój
Transakcji
Transakcji
Coface SMART to specjalnie
Coface SMART to specjalnie
zaprojektowana polisa
zaprojektowana polisa
ubezpieczenia
ubezpieczenia
należności dla firm z segmentu MSP.
należności dla firm z segmentu MSP.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są
Ochroną ubezpieczeniową objęte są
firmy, które realizują sprzedaż
firmy, które realizują sprzedaż
w kredycie kupieckim osiągając
w kredycie kupieckim osiągając
od 4 do 25 mln obrotu rocznie.
od 4 do 25 mln obrotu rocznie.
Usługa obejmuje zarówno należności
Usługa obejmuje zarówno należności
krajowe, jak i eksportowe.
krajowe, jak i eksportowe.
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Materiały marketingowe



Wzrost sprzedaży i konkurencyjności –
zaoferowanie
odbiorcom
lepszych warunków
Wzrost
sprzedaży
i konkurencyjności
–
współpracy poprzez
wydłużenie
kredytu
zaoferowanie
odbiorcom
lepszych
warunków
kupieckiego poprzez
lub rezygnację
z wymaganych
współpracy
wydłużenie
kredytu
zabezpieczeń
kupieckiego lub rezygnację z wymaganych
Bieżąca kontrola i monitoring ryzyka – m.in.
zabezpieczeń
ocena wiarygodności
kontrahentów,
Bieżąca
kontrola i monitoring
ryzyka poprawa
– m.in.
wewnętrznych
procedur
zarządzaniapoprawa
ryzykiem
ocena
wiarygodności
kontrahentów,
Utrzymanie płynności
finansowej
- nieryzykiem
tylko
wewnętrznych
procedur
zarządzania
dzięki odszkodowaniu,
lecz również
poprzez
Utrzymanie
płynności finansowej
- nie
tylko
bieżące
dochodzenie przeterminowanych
dzięki
odszkodowaniu,
lecz również poprzez
należności
przez Coface
bieżące
dochodzenie
przeterminowanych
Zwiększenie
wiarygodności
wśród dostawców
należności
przez
Coface
oraz instytucji
finansowych (poprawa
bilansu)
Zwiększenie
wiarygodności
wśród dostawców
Poprawa
dyscypliny
płatniczej
odbiorców
oraz
instytucji
finansowych
(poprawa
bilansu)
Możliwośćdyscypliny
rezygnacjipłatniczej
z tworzenia
rezerw na
Poprawa
odbiorców
należności rezygnacji
przeterminowane
Możliwość
z tworzenia rezerw na
należności przeterminowane

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
należności
należności




Uproszczony tryb zawarcia umowy, uproszczona
deklaracja wstępna
Uproszczony
tryb zawarcia umowy, uproszczona
Klient sam wstępna
decyduje o wielu istotnych parametrach
deklaracja
umowysam decyduje o wielu istotnych parametrach
Klient
Przyspieszone uzyskiwanie limitów kredytowych - nawet
umowy
w ciągu kilku sekund
Przyspieszone
uzyskiwanie limitów kredytowych - nawet
Wysoki
limitów kredytowych nadawanych
w
ciągu poziom
kilku sekund
samodzielnie
– do
50 tys.
PLN
Wysoki
poziom
limitów
kredytowych
nadawanych
Decyzja cenowa
podejmowana
samodzielnie
– do
50 tys. PLN już w 15 minut
Wygodne
administrowanie
polisą
- bezpłatny
Decyzja
cenowa
podejmowana
jużon-line
w 15 minut
dostęp do administrowanie
systemu Cofanetpolisą on-line - bezpłatny
Wygodne
Dedykowany
opiekun
CRM
dostęp
do systemu
Cofanet
Możliwość bezpłatnej
Dedykowany
opiekun windykacji
CRM
Ubezpieczenie
wypadków
powstałych po zakończeniu
Możliwość
bezpłatnej
windykacji
polisy bez dodatkowych
opłat
Ubezpieczenie
wypadków
powstałych po zakończeniu
Poziombez
ochrony
do 100%opłat
polisy
dodatkowych
Dostęp do
innychdo
usług
Coface na preferencyjnych
Poziom
ochrony
100%
warunkach
Dostęp do innych usług Coface na preferencyjnych

