Insights for trade

PODEJMUJ TRAFNE DECYZJE KREDYTOWE
Korzystaj z wiedzy Coface, światowego lidera w dziedzinie
ubezpieczenia należności. Uzyskaj dostęp do globalnej sieci
informacji i analiz ryzyka, które pomogą Ci podejmować lepsze
decyzje biznesowe.
/ Dostęp do danych

/ Analiza danych

Korzystaj z naszej ogólnoświatowej sieci
i uzyskaj natychmiastowy wgląd w informacje na temat 200 milionów firm w 195
krajach.
Jako wiodący ubezpieczyciel należności
polegamy wyłącznie na wiarygodnych
źródłach danych:

Uzyskaj wsparcie naszych ekspertów we
wdrażaniu właściwej strategii zarządzania ryzykiem. Korzystaj z naszej wiedzy
specjalistycznej, opartej na 75-letnim doświadczeniu w dziedzinie ubezpieczeń
należności:

• Rządowych i publicznych
•	Własnych ocenach płatności jako ubezpieczyciela należności
Biurach kredytowych
Partnerach dostarczających informacje
Danych ogólnie dostępnych
Dostęp jest bezpłatny i otwarty 24/7,
online lub przez interfejs API.

•
•
•

•	Analizy

makroekonomiczne ekonomistów Coface
•	Oceny mikroekonomiczne analityków
ryzyka Coface
•	Wiedza analityków Coface w zakresie
oceny zdolności kredytowej.

/ Doradztwo
Zaufaj naszym opiniom na temat partnerów biznesowych i podejmuj właściwe decyzje kredytowe, dzięki łatwym w użyciu
rozwiązaniom:

• Raporty handlowe
• Scoringi Ubezpieczyciela Coface
•	Opinie kredytowe Ubezpieczyciela
•

Coface
Monitoring

Coface wspiera firmy w podejmowaniu szybkich i trafnych
decyzji biznesowych. Z pomocą
Coface możesz:
• Zidentyfikować i podjąć współpracę z nowymi partnerami,
• Sprawdzić kondycję finansową i poznać historię płatniczą
kontrahenta,
• Uzyskać informację na temat
zdolności kredytowej konkretnych firm wraz z możliwością stałego monitorowania.

PRODUKTY, KTÓRE WSPIERAJĄ TWÓJ BIZNES
Nasze raporty biznesowe są dostosowane do wymagań Klientów i zapewniają określony standard:

• Jeden format raportu na całym świecie
• Dostęp do globalnej sieci informacji o firmach z możliwością ich monitorowania
• Raporty handlowe uwzględniające ocenę ryzyka Ubezpieczyciela Coface
System analizy ryzyka (DRA) i decyzji kredytowej Ubezpieczyciela Coface (@Credit Opinion) wykorzystuje:

• Czytelne wskaźniki
• Doświadczenie Coface, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń należności
/ Full Report
Zawiera wyczerpujące i szczegółowe informacje o firmach zlokalizowanych na
całym świecie. W połączeniu z unikalnym doświadczeniem płatniczym Ubezpieczyciela Coface jest to
idealny produkt do zarządzania ryzykiem kredytowym. Raporty Pełne są dostępne online w 195 krajach lub offline z każdego zakątka świata, jako
nowe badanie firmy wykonane w zoptymalizowanym czasie.
Raport zawiera ocenę Coface prezentowaną w unikalnej skali (od 0 do 10) i uzupełnioną o rekomendację kredytu kupieckiego.
Możliwość monitorowania kontrahentów, niezależnie od tego gdzie się znajdują, dzięki międzynarodowym usługom monitorowania Coface.

/ Debtor Risk Assessment (DRA)
Ocena dostarczana przez Ubezpieczyciela
Coface, określająca prawdopodobieństwo
wypłacalności firmy wobec kontrahentów w ciągu
najbliższych 12 miesięcy.
Ocena ta jest obliczana zarówno na podstawie kryteriów finansowych (stabilność finansowa, rentowność,
wskaźniki wypłacalności, doświadczenia płatnicze
i roszczenia zarejestrowane przez Coface), jak i na
podstawie danych jakościowych takich jak otoczenie
biznesowe lub zarządzanie firmą.
Ocena DRA jest prezentowana w skali od 0 (upadłość) do 10 (minimalne ryzyko), z prawdopodobieństwem niewypłacalności oraz historią zmian. Może
być dostarczana wraz z usługą monitorowania.

Usługa Monitoringu ryzyka ostrzega, gdy nastąpi zmiana chociaż jednego z ponad 20 wybranych kryteriów m.in.: niewypłacalność, opóźnienia
w płatnościach, dane finansowe, ocena Coface czy
maksymalny rekomendowany kredyt.

Zawiera kluczowe dane firmy połączone
z unikalnym doświadczeniem płatniczym
Ubezpieczyciela Coface. Raport dostępny jest online dla firm zlokalizowanych w ponad 60 krajach
na całym świecie.
Raport zawiera ocenę Quick Rate uzupełnioną
o rekomendację kredytu kupieckiego.
Usługa Monitoringu niewypłacalności ostrzega
o wszelkich zdarzeniach związanych z pogorszeniem się sytuacji firmy: niewypłacalności, opóźnień
w płatnościach, obniżeniu oceny Quick Rate i korekty Coface.

/ Credit Opinions
To rekomendowane przez Ubezpieczyciela Coface wskaźniki do 100 tys. €,
ułatwiające zarządzanie decyzjami kredytowymi na powtarzających się małych i średnich
transakcjach. Wskaźnik ten jest wyrażony w walucie
krajowej, zawiera się w 6 zakresach kwot i może być
monitorowany.
Usługa Monitoringu @Credit Opinion informuje
o każdym podwyższeniu lub obniżeniu rekomendacji kredytowej Coface.

Dlaczego Coface?
Coface gromadzi i analizuje wysokiej jakości dane na potrzeby prowadzonej działalności biznesowej od ponad 70 lat. Jednocześnie dzieli się tą wiedzą i doświadczeniem w ramach swoich produktów.

• Doświadczenia
•
•

windykacyjne nieuregulowanych należności, zgłaszanych jako roszczenia z polisy
ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ale także jako odrębnej usługi windykacji należności
Zestawienia danych mikroekonomicznych, ekspertów Coface odpowiedzialnych za ocenę ryzyka,
oraz analiz makroekonomicznych
Dokładność ocen weryfikowana jest przez nasz stale monitorowany mechanizm analizy danych.
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