
WYBIERZ NOWY TRADELINER!”

TradeLiner to kompleksowe ubezpieczenie należności, 
które chroni firmę przed nieprzewidzianymi zagrożeniami 
i zbędnymi kosztami spowodowanymi opóźnionymi 
płatnościami lub niewypłacalnością odbiorców.

Ubezpieczenie należności zabezpiecza płynność finansową 
oraz skutecznie pomaga w zarządzaniu kredytem kupieckim, 
zapewniając spokój i stabilność finansową i tym samym 
sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa. 

T radeLiner oferuje trzy zasadnicze 
korzyści, dzięki którym firma może 
efektywnie zarządzać kredytem 
kupieckim udzielanym kontrahentom.

Kompleksowe usługi chroniące Twoją firmę

Zapobieganie powstawaniu 
złych długów: Coface regularnie 
ocenia sytuację każdego z Twoich 
klientów, aby upewnić się, 
że nie angażujesz się w transakcje 
na ryzykownych warunkach 
z niewypłacalnymi kontrahentami.

Windykacja należności 
z tytułu niezapłaconych 
faktur: Międzynarodowa sieć 
doświadczonych windykatorów 
należności Coface stosuje 
skuteczne i profesjonalne techniki 
windykacji przeterminowanych 
należności od Twoich dłużników, 
nie naruszając dobrych relacji  
z tymi kontrahentami.

Wypłata odszkodowania:
Jeżeli windykacja trwa dłużej 
niż oczekiwano lub okaże się 
nieskuteczna, Coface pokrywa 
straty, jakie Twoja firma poniosła 
z powodu nieotrzymania zapłaty 
za faktury.

„CHCESZ ZAPEWNIĆ PRZEWAGĘ SWOJEJ FIRMIE?

Poznaj nowe możliwości polisy TradeLiner:
1. Nowy wariant ochrony ubezpieczeniowej w ramach decyzji

kredytowych przyznawanych przez Coface w Polsce:
Pierwsza sprzedaż – ochrona dla dostaw dokonanych
w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie decyzji
kredytowej, a otrzymaniem tej decyzji.

2.  30-dniowa karencja na obniżenie decyzji kredytowej @rating.

3.  Zerowa opłata za zarejestrowanie zgłoszenia przeterminowa-
nych należności przez system CofaNet Essentials

4.  Szeroki katalog decyzji kredytowych w Twoich kompetencjach.

5.  Express Credit Limit – super szybka ochrona automatyczna,
dostępna w systemie CofaNet Essentials

6.  Podwyższone wartości limitów @rating w skali @rating

7. Lepsza definicja dostawy wpływająca na szybsze rozpoczęcie
ochrony

8.  Elastyczny system zgłaszania przeterminowanych należności

9. Wygodny system CofaNet Debt Collection do podglądu
statusu spraw windykacyjnych

10. Szerokie możliwości łączenia umowy TradeLiner
z produktami faktoringowymi oferowanymi przez Coface.



TRADELINER:  
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE OPCJE

  Ochrona ubezpieczeniowa przed 
niewypłacalnością kontrahentów 
lub opóźnieniami w zapłacie należności 
z odroczonym terminem płatności

Ochrona ubezpieczeniowa 
dostosowana do specyfiki każdego 
z Twoich odbiorców

Samodzielne udzielanie ochrony 
ubezpieczeniowej

Możliwość oferowania odbiorcom 
elastycznych warunków płatności

Wysokość odszkodowania 
do 90 proc. strat 

Windykacji należności objętych 
umową ubezpieczenia

Jednolita stawka za przejęcie ryzyka

Internetowa platforma CofaNet Essentials 
do zarządzania ochroną ubezpieczeniową
portfela Twoich odbiorców

   

 

  

  

Ochrona w przypadku
zdarzenia 
politycznego 
(ryzyko polityczne)

Ochrona 
pierwszej zaliczki 

Ochrona wiążących 
zamówień sprzedaży

 

ochrona na wypadek braku 
zapłaty z powodu wojny, 
restrykcji w transferze waluty 
itp.

  

ochrona na wypadek braku 
zwrotu zaliczki zapłaconej 
dostawcy

rozszerzenie ochrony na zamówienia, 
które ubezpieczający zobowiązany 
jest zrealizować po redukcji 
lub anulowaniu ochrony 
ubezpieczeniowej

Ochrona w przypadku 
zdarzenia 
katastrofalnego
(ryzyko katastrofalne)

Topliner Zagregowana
franszyza integralna

ochrona w przypadku braku 
zapłaty z powodu 
zdarzenia katastrofalnego

 uzupełniająca ochrona 
ubezpieczeniowa, dostępna 
online, dotycząca 
kontrahentów objętych 
niewystarczającą ochroną

ochrona bilansu tylko 
na wypadek nadzwyczajnych 
strat

Ochrona należności 
spornych

Ochrona 
przedwysyłkowa

 

Ochrona sprzedaży 
poprzez skład 
konsygnacyjny

 

Zaliczkowa wypłata 
odszkodowania 
w przypadku powstania 
należności spornych

ochrona kosztów produkcji 
lub kosztów dystrybutora 
na wypadek niewypłacalności
dłużnika przed dostawą

ochrona sprzedaży towaru 
ze składu znajdującego się 
w magazynie dłużnika

 

  TradeLiner aktywnie dostosowuje się do rozwoju 
Twojej działalności

 

Wyobraź sobie, że musisz zrealizować 
nieoczekiwane i pilne zamówienie, ale nie masz 
czasu, aby wystąpić o ochronę należności 
od odbiorcy. Pomożemy Ci, zapewniając 
taką ochronę ze skutkiem wstecznym.

Twoja roczna składka minimalna 
będzie co roku automatycznie 
dostosowywana na podstawie 
informacji o ubiegłorocznych obrotach.

TradeLiner: kompleksowe i zindywidualizowane 
ubezpieczenie należności

 Wybierz odpowiedni dla siebie zestaw opcji i usług z naszej bogatej oferty, aby zwiększyć 
zakres ochrony ubezpieczeniowej i skonfigurować ubezpieczenie kredytu kupieckiego 
dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

 

TY MASZ OKREŚLONE WYMAGANIA,  MY MAMY ROZWIĄZANIE

COFACE w Polsce
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

T: (+48 22) 465 00 22
F: (+48 22) 465 00 55
E: sales-poland@coface.com

W razie niespłaconych należności 
sam możesz zdecydować o uzyskaniu 
wcześniejszego odszkodowania 
z tego tytułu, jeżeli ma to znaczenie 
dla Twojej firmy.

 

 

Więcej informacji 
o TradeLiner
znajdziesz na stronie

 

www.coface.pl
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Materiały marketingowe


