
“OFERIȚI AFACERII DUMNEAVOASTRĂ UN 
AVANTAJ REAL: ALEGEȚI TRADELINER!” 

TradeLiner este prima soluție de asigurare de credit care se 
ajustează în concordanță cu evoluția afacerii dumneavoastră. 
Necesitatea de a personaliza polița de asigurare de credit este 
de domeniul trecutului. Cu TradeLiner beneficiați de opțiuni 
disponibile imediat, oricând aveți nevoie de mai multă flexibilitate. 

Aceasta asigură o protecție solidă a fluxului de numerar și suport 
eficient pentru managementul riscului de credit pentru a vă oferi 
liniște, stabilitate financiară și, nu în ultimul rând, pentru a facilita 
dezvoltarea durabilă a afacerii dumneavoastră. 

Servicii globale pentru a vă proteja 
afacerea 

radeLiner oferă trei beneficii 

esențiale, asigurând 

gestionarea eficientă a 

creditului pe care îl acordați 

clienților dumneavoastră. 

Prevenție pentru 
creanțele neîncasate: 
Coface evaluează în mod 
constant fiecare dintre 
clienții dumneavoastră 
pentru a se asigura că nu 
tranzacțonați în condiții 
de risc cu companii 
rău-platnice. 

Colectarea facturilor 
neplătite: 
Rețeaua internațională 
Coface de experți în 
colectarea creanțelor 
folosește tehnici 
profesionale și eficiente 
pentru a vă colecta 
facturile neplătite, 
protejand în același timp 
relația cu clientul 
dumneavoastră. 

Despăgubiri: 
În cazul în care colectarea 
durează mai mult decât 
este estimat sau nu dă 
rezultate, Coface vă 
despăgubește pierderea 
suferită din neîncasarea 
facturilor. 



DUMNEAVOASTRĂ AVEȚI O 
NEVOIE CONCRETĂ, 
NOI AVEM SOLUȚIA 

Pentru a afla mai 

multe informații 

despre 

TradeLiner, 

TradeLiner se ajustează în mod proactiv în 
concordanță cu evoluția afacerii dumneavoastră 

accesați 

www.coface.ro 

Alegeți dintr-o gamă largă de opțiuni și 
servicii 

pentru a vă maximiza flexibilitatea și a vă 

îmbunătăți acoperirea. Creați soluția de 

asigurare de credit care este potrivită 

pentru dumneavoastră. 

Trebuie să livrați o comandă urgentă și 

neașteptată și nu aveți timp să solicitați 

acoperirea cumpărătorului? Vom veni în 

sprijinul dumneavoastră oferindu-vă 

acoperire retroactivă pentru cumpărătorul 

respectiv. 

În cazul neîncasării creanțelor, puteți decide 

să fiți despăgubiți mai devreme ori de câte ori 

acest lucru vă avantajează în afacerea 

dumneavoastră. 

Prima minimă anuală se va ajusta 

automat în fiecare an pe baza cifrei 

dumneavoastră de afaceri din anul 

anterior. 

Veți plăti prima atunci când tranzacția este 

încheiată, nu vom încasa prime în avans. 
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Acoperirea riscului de insolvență sau a riscului 

de  neplată  din  partea  clienților  pentru  toate 

vânzările dumneavoastră cu plata la termen 

Acoperire personalizată pentru fiecare 

dintre clienții dumneavoastră 

Autonomie pentru a vă stabili singuri acoperirea 

Flexibilitate în acordarea de termene de 
plată clienților dumneavoastră 

Despăgubire pentru până la 90% din 

valoarea pierderilor dumneavoastră 

Servicii de colectare pentru datoriile 

dumneavoastră neîncasate 

Primă de risc simplificată cu cotație  all 

inclusive 

O platformă on-line, "Cofanet Essentials", 

pentru a vă gestiona portofoliul de clienți 

și acoperirea acestora 

TRADELINER: 
O SOLUȚIE COMPLETĂ 

Asigurare pentru 

evenimente politice 

pentru a acoperi 
neplățile cauzate de 
război, restricții privind 
transferul de valută, etc. 

OPȚIUNI 

Acoperirea pentru 
plățile în avans 
acordate furnizorilor 
pentru a acoperi 
nerestituirea plăților în 
avans efectuate către 
furnizorii dumneavoastră 

Asigurarea comenzilor 

obligatorii 

pentru a extinde 
acoperirea pentru 
comenzile care urmează să 
fie livrate după o reducere 
sau anulare a acoperirii 
cumpărătorului 

Asigurare pentru 
calamități naturale 

pentru a acoperi 
neplățile cauzate de 
calamități naturale 

TopLiner Nivelul total al primei 
daune 

protecția bilanțului prin 
furnizarea acoperirii numai 
pentru pierderi 
excepționale 

Acoperirea datoriilor 
disputate 

acordarea despăgubirii 
anticipate și asistență în 
gestionarea datoriilor 
disputate 

acoperire suplimentară 
online pentru 
cumpărătorii care 
primesc acoperire 
insuficientă 

Acoperirea anterioară Acoperirea pentru 
expedierii mărfuri aflate în custodie 

pentru a acoperi costurile pentru a acoperi vânzările 
de producție atunci când dintr-un stoc de bunuri 
cumpărătorul devine aflate la sediul 
insolvent înainte de cumpărătorului 
livrare 

http://www.coface.ro/

