COFACE
WIĘCEJ NIŻ
UBEZPIECZENIE
NALEŻNOŚCI

NASZA WIEDZA
TWOJE DECYZJE
Informacje które pomogą Ci podejmować
właściwe decyzje.

#BusinessI nformation

Insights for trade
by
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NASZA MISJA:
WSPRACIE
MAŁYCH I
DUŻYCH FIRM W
PODEJMOWANIU
TRAFNYCH
DECYZJI

Jako ekspert w zarządzaniu
należnościami, świadczymy
usługi, które pomagają:

/

Sprawdzić zdolność
kredytową kontrahentów

Informacje Kredytowe Coface to
niezawodne, szybko dostępne
dane które pomagają nam w
zarządzaniu należnościami.
Christoph Buhr, Head of Corporate Account Management,
Kreissparkasse Mayence

/ Zaoszczędzić czas
dzięki wygodnym i
czytelnym wskaźnikom
ryzyka transakcji
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PEŁNA GAMA
PRODUKTÓW
WSPARCIA
ROZWÓJU I
ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM

ZAUFAJ NASZEJ OCENIE TWOICH PARTNERÓW BIZNESOWYCH,
DOSTARCZANYCH W SZEROKIEJ GAMIE ROZWIĄZAŃ:

Ocena DRA

Opinie
kredytowe

Raporty

€

Prawdopodobieństwo
niewykonania zobowiązania
przez firmy w ciągu
najbliższych
12 miesięcy

Monitoring

Otrzymuj powiadomienia, gdy
zmienią się wskaźniki ryzyka
dotyczące monitorowanych spółek

Oceń firmę, korzystając z
rekomendacji kredytowej
Coface

Sprawdź sytuacje
finansową firmy korzystając
z raportów COFACE

Publikacje
Ekonomiczne
Doświadczenie Coface w zakresie mikro i
makroekonomii, które pomaga w zarządzaniu
ryzykiem
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OCENA
RZETELNOŚCI
PARTNERÓW
BIZNESOWYCH Z
OCENĄ RYZYKA
DŁUŻNIKA COFACE
(DRA)

SCORE

Ocena DRA jest obliczana nie tylko na podstawie ogólnych informacji prawnych i
finansowych o firmach, ale także na podstawie unikalnych danych posiadanych
przez Coface, które są zbierane przez zespoły specjalistów oraz działalności
ubezpieczyciela kredytów:

DRA, ocean ryzyka kupującego, wskazuje
na zdolność firmy do wywiązywania się z
krótkoterminowych zobowiązań
finansowych. Ta analiza ryzyka jest
wyrażona w skali od 0 do 10.
Każda ocean odpowiada kategorii ryzyka::

Rating ten wskazuje prawdopodobieństwo
niewykonania zobowiązania przez firmę w ciągu
najbliższych 12 miesięcy.

Zobacz

Wewnętrzne wskaźniki przedsiębiorstwa, takie jak stabilność
finansowa lub zarządzanie przedsiębiorstwem (ratingi
finansowe, oceny incydentów płatniczych ...)
Czynniki środowiskowe: ocena ryzyka kraju i sektora, otoczenie
biznesowe
Korekty obejmujące opinię naszych analityków ryzyka i trendy
historyczne
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OPINIE
KREDYTOWE
REKOMENDOWANY
INDYWIDUALNY
LIMIT KREDYTOWY
DLA FIRMY

Opinie Kredytowe Coface
Opinie Coface dostarczają rekomendowanej kwoty kredytu
kupieckiego, mogącej pomóc w ocenie zdolności kredytowej
dłużników, potencjalnych klientów a także każdej innej firmy.
KORZYSTAJ Z ANALIZ RYZYKA GLOBALNEGO LIDERA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA KREDYTOWEGO

€

Coface oferuje dwa różne rodzaje opinii kredytowych, które odpowiadają różnym potrzebom
biznesowym.
Zarządzasz portfelami małych i średnich
firm? A może portfele o niewielkich
wartościach, ale o dużych obrotach?

@Credit Opinion zapewnia zalecany
poziom ekspozycji do 100 000 EUR

Zobacz przykład

Pokrycie oczekiwań dotyczących ekspozycji
biznesowej do 1 miliona euro

Advanced Opinion określa zalecaną kwotę
do wysokości 1 miliona euro

Zobacz przykład
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PRZEJRZYSTE
INFORMACJE
ZAWARTE W
RAPORTACH

NASZE RAPORTY BIZNESOWE ZAPEWNIAJĄ
AKTUALNY PRZEGLĄD SYTUACJI FINANSOWEJ
PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Przed potwierdzeniem transakcji z nowymi klientami lub dostawcami
sprawdź poziom ryzyka tej relacji handlowej za pomocą naszych
raportów informacyjnych, szczegółowych lub podsumowanych zgodnie
z Twoimi potrzebami.
Te dwa produkty informują również o tym, czy Coface, jako
ubezpieczyciel kredytu, ma informacje na temat negatywnych
doświadczeń z płatnościami w tej firmie.
SZYBKI RAPORT

PEŁNY RAPORT

Podstawowe i zsumowane informacje
o Twoich partnerach biznesowych

Kompleksowe informacje umożliwiające
przeprowadzenie własnej, dogłębnej analizy ryzyka

Dostępne natychmiast w ponad 60
krajach

Dostępne w 195 krajach (natychmiastowo lub w przeciągu
kilku dni)

Zawierają: Quick Rate, Maksymalną
wartość kredytu, oraz Coface Adjustment

Obejmują: pełne dane finansowe, ocenę kredytową,
maksymalną rekomendację kredytową, ocenę w skali od
``Postępowania upadłościowego'' do ``Wysokiego ryzyka''
oraz korektę specjalistów Coface

Zobacz przykład

Zobacz przykład
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DZIĘKI USŁUDZE
MONITORINGU
PROCES
PODEJMOWANIA
DECYZJE BEDZIE
PROSTSZY

SPRAWDZAJ SWOICH PARTNETÓW BIZNESOWYCH
I WŁAŚCIWIE PROWADŹ SWOJĄ FIRMĘ
Weryfikacja kondycji finansowej partnerów biznesowych jest niezbędna!
Wczesne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych jest kluczem do
właściwego zarządzania ryzykiem wymaga jednak odpowiednich
zasobów.
Dzięki Coface Monitoring Services wszystkie nasze produkty
mogą być monitorowane!* Automatyzujemy nadzór nad ryzykiem
kredytowym i aktywnie informujemy o wszystkich zmianach, które mają
znaczenie, abyś mógł podejmować świadome decyzje.

Snapshot Reports with Default Monitoring: ostrzega w
przypadku pogorszenia się sytuacji Twojego partnera
Full Reports with Risk Monitoring: otrzymuj powiadomienia o
zmianach w czasie rzeczywistym
Monitored @Credit Opinions : powiadamia o zmianach
rekomendacji kredytowe Coface
Monitored DRA: otrzymuj aktualne informacje o zmianach
wiarygodności dostawców i partnerów

POZWÓL COFACE PRACOWAĆ ZA CIEBIE

Każda zmiana danych wywoła alert, a Ty otrzymasz powiadomienie:
poprzez email / na platformie ICON / bezpośrednio w swoim ERP lub CRM za
pośrednictwem interfejsów API ICON.

* Aktywuj usługi monitorowania podczas zamawiania produktów informacyjnych
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MONITORUJ RYZYKO W NAJLEPSZY SPOSÓB DZIĘKI
NASZEJ PLATFORMIE INTERNETOWEJ
Najnowocześniejsza technologia

Prosta nawigacja

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Dostęp 24/7

KORZYŚCI: ELASTYCZNOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ
Dostosowanie do Twoich potrzeb
Jeden interfejs, dla wszystkich produktów
Modułowa subskrypcja (jeden lub więcej produktów)

DOSTĘP DO
PRODUKTÓW
24/7

Czytelne wskaźniki
Raporty dostarczane w prostym układzie i
unikalnych, standardowych formatach na całym
świecie
Uzyskaj dostęp do przeglądu wszystkich firm i produktów w Twoim
portfolio
Aktywnie zarządzaj swoimi usługami monitorowania

https://information.coface.com
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SZEROKI
ZAKRES
CENNYCH
PUBLIKACJI
POMOCNYCH W
MONITOROWAN
IU RYZYKA I
ŚRODOWISKA
BIZNESOWEGO

160

OCENA RYZYKA
KRAJU

Te nieocenione narzędzia
umożliwiają ocenę średniego
ryzyka kredytowego
przedsiębiorstw w kraju,
stosując ośmiostopniowy
ranking od A1 do E
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OCENA RYZYKA
SEKTOROWEGO

Opierając się na wiedzy Coface i
danych finansowych
publikowanych przez spółki
giełdowe, barometry z 6 regionów
geograficznych są publikowane
co kwartał.

OCENY BIZNESOWE I
WIADOMOŚCI
EKONOMICZNE

Ekspertyza ekonomii i statystyki
Coface skoncentrowana jest w
regularnych publikacjach, takich
jak ankiety dotyczące płatności,
fokus lub panorama

mikro- i makroekonomiczna Coface dostępna w postaci łatwych do
/ Ekspertyza
odczytania ocen, map i szczegółowych raportów
100 badań i analiz ekonomicznych publikowanych każdego roku,
/ Ponad
regularnie aktualizowanych i dostępnych bezpłatnie

10
KORZYSTAJ Z
NASZEJ WIEDZY W
ZAKRESIE RYZYKA
OPARTYCH NA 75
LATACH
DOŚWIADCZENIA W
ZAKRESIE
UBEZPIECZENIA
KREDYTOWEGO

To find out more:
office@cofacecentaleurope.com
Zobacz więcej : https://information.coface.com

# BusinessInformation

w ww.c ofac ec ent raleurope . com

