OFACE TOPLINER
ubezpieczenie należności

PPLEMENTAL COVER IN THE FRAMEWORK
YOUR GLOBALLIANCE CONTRACT

Coface topliner
DODATKOWA OCHRONA W RAMACH
POSIADANEJ UMOWY GLOBALLIANCE

Liner is a supplemental cover which goes
typicaljest
credit
insurance.
Wewykraczającą
keep the
ondTopLiner
ochroną
uzupełniającą,
us on
credit
limit
decisions należności.
based on Skupiamy
the risk
poza
typowe
ubezpieczenie
essment of our risk analysts.

When more is
„Kiedy
yourTwoja
strategy
strategia

”

brzmi: więcej

się w niej na decyzjach dotyczących limitów
kredytowych, opartych na ocenie ryzyka przez

cases when crucial parameters make it
Coface.
ossible
to sign a requested limit to full
ent TopLiner offers the possibility to buy
W sytuacjach,
których
kluczowe
parametry
plemental
coverwfor
selected
customers
a pre-defined
period
time. żądanego
uniemożliwiają
pełnąof
akceptację
limitu, TopLiner pozwala na dodatkową
ochronę.

UDANY BIZNES

GOOD
BUSINESS
– TO
PEWNE
FOR Ocena
CERTAIN
ryzyka przygotowana

przez

Coface jest podstawą
limicie
Risk assessment
is thedecyzji
basiso for
kredytowym. Podwyższone ryzyka, takie
credit limit decision of our underjak niedostateczna zdolność kredytowa,
writers.
Deteriorated
e.g. insufczasami
wymagająrisks,
częściowego
lub całficientkowitego
credit ratings,
sometimes
reodrzucenia
wniosków o
przyquire partial
or
full
rejection
of
limit
znanie limitu.
requests.
Co zrobić, jeżeli – pomimo możliwości
wystąpienia wyższego ryzyka – chcieliby
What Państwo,
should ze
bewzględów
done if,strategicznych,
in spite of w
highercałości
risk potential,
would klienta?
like
zrealizowaćyou
zamówienie
to deliver
the
extent
your
Do tejto
pory
niefull
istniało
takie of
rozwiązanie.
odpowiedzi
na zapotrzebowanie
client’sWorder
for strategic
reasons?rynku,
firma
Coface
opracowała
nowy proUntil now there were no solutions.
dukt.
Coface replied to the demands of

the market
developed
new
TopLinerand
pozwala
wykupić a
dodatkową
product
feature.
ochronę
ubezpieczeniową na z góry

określony czas w prosty i szybki sposób za
pośrednictwem
Cofanet.
TopLiner
allows
you toaplikacji
purchase
Ochrona
wykraczająca
poza
limit
complementary insurance coverkredytowy obliczony przez naszych spefor a set
period of time quickly and
cjalistów ds. oceny ryzyka kredytowego
easily związana
via Cofanet.
would
like to co
jest z We
wyższym
ryzykiem,
emphasize
the
fact othat
a cover
exczyni ją
decyzją
czysto
komercyjnym
ceeding
the credit limit calculated
charakterze.

by our credit underwriters is subject
to a higher risk and, thus, is a purely
commercial decision.

W ramach produktu TopLiner można
uzyskać limity kredytowe:
o wartości od 20 tys. PLN do 20 mln PLN
– na okres od 30 do 90 dni
–

TOPLINER IS AVAILABLE FOR:

PROSTE
- TO
an amount
from 5 to 5.000 KEUR
Wybierz
dodatkową
- a term of 30 to 90 kwotę,
days która ma być objęta ochroną
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approval and rates online on Cofanet. Validate and
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coface topliner

Najważniejsze cechy produktu
Kwota ochrony TopLiner oraz cena
dodatkowego ubezpieczenia zależą od wzrostu ryzyka i są obliczane
w trybie online.
Oferta dostępna jest w postaci
modułu umowy ubezpieczenia
Globalliance; zakup produktu jest
możliwy wyłącznie poprzez aplikację Cofanet.
TopLiner zapewnia nieodwoływalną
ochronę ubezpieczeniową, obejmującą ustalony okres (z wyjątkiem
przypadku niewypłacalności prawnej kupującego).
TopLiner charakteryzuje się dużą
elastycznością pod względem kwot
i terminów. Nowy wniosek o zawarcie
ubezpieczenia TopLiner można złożyć w dowolnym czasie. Korzystając
z aplikacji Cofanet, można modyfikować parametry (kwotę ochrony
oraz okres obowiązywania) wybierając opcję, która w najlepszy sposób spełnia Państwa potrzeby.
Zawierając tylko jedną umowę,
otrzymują Państwo dodatkową
ochronę, która nie wpływa na warunki odnoszące się do pierwotnych limitów kredytowych. Jej cena
(składka) jest oparta na parametrach, które można modyfikować
do czasu elektronicznego potwierdzenia zakupu w systemie Cofanet. Faktura z tytułu powyższego
pokrycia uzupełniającego zostanie
wystawiona dopiero po zatwierdzeniu zakupu. Ochrona jest udzielana bez żadnych dodatkowych
opłat. Warunki zgłaszania szkód,
a także sposoby dokonywania wypłat z ich tytułu nie ulegają zmianie.

Coface
T. (22) 465 00 22
E. sales@coface.pl
www.coface.pl

GLOBALNA SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA
DLA WSZYSTKICH
W warunkach rosnącej konkurencji i coraz większej nieprzewidywalności transakcji handlowych, zdolność Państwa
przedsiębiorstwa do zabezpieczenia się przed niezapłaconymi należnościami nabiera jeszcze większego znaczenia.
Przypadki zwłoki w zapłacie lub bankructwa mogą nastąpić
w każdej chwili. Coface zabezpiecza Państwa przed podobnymi kłopotami finansowymi. Zapewniamy pełną ochronę i
wspomagamy bezpieczne prowadzenie działalności biznesowej.
Mogą Państwo korzystać z ocen kredytowych Państwa klientów, dokonywanych w ramach światowej informacyjnej sieci
Coface. Jesteśmy bezpośrednio obecni w 66 krajach i 224
miastach. Nasza unikalna baza danych zapewnia dostęp do
informacji na temat ponad 60 mln przedsiębiorstw oraz ich
ocen kredytowych, umożliwiających ocenę zdolności kredytowej.
Coface analizuje otoczenie gospodarcze i biznesowe oraz
jego zmiany w 157 krajach. Na całym świecie zatrudniamy 350 specjalistów ds. oceny ryzyka, którzy znają lokalne rynki oraz posiadają pełną wiedzę na temat wymagań
prawnych, lokalnych ryzyk i możliwości. Dzięki posiadanym systemom, możemy wskazywać zagrożenia i przekazywać Państwu informacje w czasie rzeczywistym.

ZALETY
• Dodatkowa ochrona całkowicie w Państwa
rękach dla Państwa głównych klientów
• Wsparcie w maksymalnym stopniu
dostosowane do strategii wzrostu Państwa
przedsiębiorstwa

