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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Paryż, 27 marca 2020 r. 

 
 

 

COFACE: Rewizja sektora ubezpieczenia należności przez agencję Moody's 
 

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała dla Coface ocenę ratingową IFS 

(Insurance Financial Strength) na poziomie A2. Prognozę tej oceny zmieniła 

na negatywną. 

  

 

Agencja Moody’s, w ramach analizy sektora ubezpieczeń kredytowych szacuje, że postęp pandemii 

koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania, mogą 

postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji. 

 

W ocenie agencji utrzymanie ratingu na poziomie A2, potwierdza odporność i wytrzymałość Coface dzięki 

możliwości korygowania krótkoterminowego ryzyka i oraz dzięki stabilności finansowej.  

 

Dodatkowo agencja dostrzega działania wdrożone przez rządy państw, mające na celu wsparcie sektora 

MŚP, co mogłoby obniżyć koszty ubezpieczycieli kredytowych. 

 

Przypominamy, że na koniec 2019 r. współczynnik wypłacalności Coface (Solvency ratio) osiągnął poziom 

190% - tj. wyższy niż wymagany zakres wynoszący 155%-175%. Dodatkowo, Coface na początku kryzysu 

zmniejszył w znaczącym stopniu ryzyko portfela inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do 

poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec 2019 r. W związku z tym, spadek na rynkach 

finansowych nie spowodował obniżenia współczynnika wypłacalności w wyższym stopniu niż korekta 

przewidywana przez grupę. 

  

W tych niepewnych czasach Coface współpracuje z klientami bliżej niż kiedykolwiek w przeszłości i 

podejmuje szereg działań zapobiegawczych dotyczących swojego portfela ryzyka. 
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Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów Grupa Coface, światowy lider w 

ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem 

niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana 

przez 4.250 pracowników, osiągnęła w 2019 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,5 mld EUR. Coface publikuje co kwartał 

swoje oceny ryzyka kraju dla 162 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i 

doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących 

kondycję ich dłużników. 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a 

także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz 

pozostałe komunikaty prasowe dostępne na:www.coface.pl  

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu  
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