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COFACE, UN EXPERT IN 
RISCURI COMERCIALE 
ÎN SLUJBA REŢELEI 
DUMNEAVOASTRĂ 
GLOBALE

O prezenţă globală 
Cu prezenţa sa internatională de 
neegalat, Coface este capabilă să 
furnizeze soluţii de asigurare de 
credit în 95 de ţări din întreaga 
lume, fie direct (în 66 de ţări), sau 
prin parteneriate locale. Coface 
este, de asemenea, lider de piaţă în 
pieţele emergente. 

O structură financiară solidă 
Coface este susţinută de un nucleu 
stabil format din reasiguratori 
puternici şi extrem de bine cotaţi. 
Coface are o bază de capital 
solidă, care a fost stimulată în 
continuare de rezultatele sale 
recente. Ratingurile atribuite 
Coface de către Fitch și Moody’s au 
fost confirmate și reflectă poziția 
competitivă solidă a Coface în piața 
de asigurare a creditului la nivel 
mondial. Coface este evaluată AA-, 
cu perspectivă stabilă de către 
Fitch și A2, cu perspectivă stabilă 
de Moody’s.

O expertiză puternică 
Coface este recunoscută ca oferind o protecție 
puternică a creanțelor dumneavoastră comerciale. 
Coface a dezvoltat un model puternic de prevenire 
a pierderilor bazat pe o serie de puncte forte, 
incluzând:

� O reţea extinsă de surse de informare.

� Capacităţi interne de a produce în întreaga lume
informaţii superioare calitativ.

� 350 de underwriter-i, modele avansate pentru a
capta factorii macro-mediu (de exemplu, riscul
de țară, evoluția industriei per sector).

� Monitorizarea actuarială a întregului proces.

Coface Global Solutions

 y Perspectivă globală şi abordare personalizată 
pentru afacerea dumneavoastră

 y Standarde globale de calitate în cadrul 
întregii organizaţii

 y Organizare aliniată la nivel global ce  
deserveşte local nevoile dumneavoastră

 y Abordare globală şi cunoştinţe 
aprofundate la nivel local
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ACOPERIREA RISCULUI COMERCIAL 
PENTRU AFACERI MULTINAŢIONALE
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Coface Global Solutions (CGS) 
este organizaţia ce deserveşte 
clienţii multinaţionali mari ai 
Coface şi a fost creată datorită 
necesităţilor acestui segment 
de piaţă pentru flexibilitate, 
niveluri de excelenţă în servicii, 
recunoaştere internaţională şi 
dedicare. 

Operăm prin intermediul a 7 
regiuni. În fiecare regiune, echipe 
locale dedicate formate din 
experţi internaţionali înalt calificaţi, 
sunt responsabile să conducă 
operaţiunile CGS în regiunea 
lor. Toate entităţile şi partenerii 
Coface contribuie la programele 
CGS, bazându-se pe cele mai bune 
criterii de segmentare a clienţilor. 

SOLUŢII PERSONALIZATE

CGS a dezvoltat o serie de 
contracte și servicii concepute 
pentru a vă oferi cea mai potrivită 
soluție pentru a satisface fiecare 
dintre nevoile dumneavoastră.

Abordarea noastră este atât 
centralizată, cât și multi-țară.

� Vă ajutăm în structurarea
contractelor și serviciilor
necesare filialelor dumneavoastră
și punerea în aplicare a unui Master
Agreement, dacă este necesar,
împreună cu sisteme dedicate, în
scopul de a asigura coerența.

� Proiectați cea mai bună
soluție cu Program Leader-ul
dumneavoastră și vom avea grijă
de punerea integrală în aplicare în
toate țările.

CGS are experiență cu clienții 
existenți, în mai multe tipuri diferite 
de programe de asigurare (de 
exemplu: de securizare, captivi, de 
finanțare în afara bilanțului și mai 
mult).

CUM POATE CGS SĂ ADUCĂ BENEFICII 
AFACERII DUMNEAVOASTRĂ?

� Vă oferim cel mai înalt standard de servicii la
care v-ați aștepta de la un asigurător de credite
de clasă mondială, cu experiență îndelungată în
comerțul internațional.

� Organizare şi strategie avansate pentru
managementul creditelor.

� Implementarea la nivel local sprijinită prin nivelul
ridicat de integrare.

� Expertiza noastră locală ne permite să detectăm
potențialele nevoi locale care merită atenţia
dumneavoastră.

� Cooperarea cu Program Leader-ul
dumneavoastră  ajută la eficientizarea procedurilor
de management al creditului.

� Vă oferim un nou flux de informații, care
va îmbunătăți vizibilitatea și controlul asupra
operațiunilor locale.

Lucrăm pentru dumneavoastră central, cu funcții 
cheie de conducere, inclusiv Program Director, 
Program Risk Manager și Program Servicing 
Manager, şi totodată lucrăm local cu funcții 
operaționale, inclusiv Account Manager, contactul 
de la Risk Underwriting si cel de la Claims.

Multe dintre cele mai mari companii din lume au deja un program de 
asigurare cu Coface, datorită reţelei sale de neegalat la nivel mondial. 
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Coface Global Solutions (CGS) Dashboard

 y Instrumentul care vă oferă o perspectivă 
detaliată pentru a gestiona și controla 
riscul din tranzacţiile comerciale globale 

 y Instrumentul care vă ajută să vă 
concentraţi acolo unde contează cel 
mai mult

DASHBOARD

CE REPREZINTĂ 
DASHBOARD-UL CGS?

Dashboard-ul CGS vă ajută 
să analizaţi toate implicaţiile 
creanțelor comerciale  în bilanţul 
dumneavoastră. Vă afișează o 
analiză detaliată a riscului de credit, 
ajută la recunoaștea tendințelor 
și oferă explicații. În plus, vă 
facilitează foarte mult gestionarea 
programului de asigurare de credit, 
permițându-vă în acelaţi timp să 
verificaţi nivelul de transfer al 
riscului și, la nivel mai general, să 
obțineţi o vizibilitate clară asupra 
calității pe care o livrăm fiecăreia 
dintre filialele dumneavoastră. 

VALOAREA ADĂUGATĂ DIN 
DASHBOARD-UL CGS

� Acces facil la listele de cumpărători pentru a
vedea detaliile din spatele fiecarui ecran.

� Comparații istorice cu lunile şi anii anteriori.

� Abilitatea de a crea vizualizări comparative
(între regiuni, diviziuni, filiale).

� Identificarea expunerilor la risc agregate pe
cumpărătorii care fac parte din același grup.

� Crearea de indicatori-cheie pentru a sprijini
procesul dumneavoastră de planificare (de
exemplu: stabilirea obiectivelor, măsurare,
control).

� Descărcarea completă a fișierelor.

CONTACT 
cgs-romania@coface.com 
www.coface.ro



Pentru mai multe informații:
cgs-romania@coface.com
www.coface.ro


