Insights for trade

LUAŢI DECIZII DE AFACERI INFORMATE

Beneficiaţi de expertiza Coface, lider global în domeniul asigurărilor
de credit comercial și accesaţi reţeaua noastră internaţională
de informaţii și analize de risc, pentru decizii mai bune legate de
partenerii dumneavoastră de afaceri.
/ De la date......
Prin rețeaua noastră globală de informații
obţineţi date din 195 de ţări.
Datele folosite de Coface, una dintre
principalele companii de asigurare de
credit la nivel mondial, sunt preluate doar
din surse verificate și de încredere:
• Guvernamentale și publice, inclusiv
de la Centrala Incidentelor de Plăți,
ANAF, Ministerul Finanțelor, Registrul
Comerțului, Portal Just și Buletinul
Insolvențelor,
• Comportamentul de plată extras din
serviciul de asigurare de credit comercial
Coface,
• Date provenite de la parteneri de
informații avizaţi.
ICON este disponibil 24/7, prin web şi

/ La interpretări...
Experții noștri vă pot ajuta în
implementarea
celei
mai
bune
strategii de gestionare a riscurilor
de
neîncasare
beneficiind
de
cunoștințele noastre acumulate în 75
de ani de experienţă în domeniul
asigurărilor de credit:
•Analize si perspective macroeconomice de la echipa noastră de
Cercetare Economică,
• Evaluări micro-economice realizate
de analiștii noștri de credit și analiștii
financiari,
• Sisteme și modalități de evaluare a
companiilor de la experții Coface în
date.

API.

/ LA DECIZII DE AFACERI
Luați decizii de afaceri informate
cu ajutorul soluțiilor noastre ușor de utilizat.
Beneficiaţi de evaluarea Coface a
partenerilor dumneavoastră de afaceri,
pornind de la o serie de instrumente:
Rapoarte Coface, Scoruri, Credit Opinions,
Monitorizare, Analize economice și altele.

Cum vă poate ajuta ICON

Coface ajută în luarea deciziilor rapide
și de impact, oferindu-vă un avantaj
competitiv.
Cu ICON, puteți să:
• Identificaţi şi dezvoltaţi colaborări cu
noi parteneri de afaceri,
• Verificaţi situaţia financiară a unei
companii și să aflaţi istoricul plăţilor
sale,
• Obţineţi o imagine mai clară asupra
credibilităţii şi performanţei financiare
a companiilor, cu posibilitatea de a le
monitoriza în permanență.

O SERIE DE PRODUSE CARE CONTRIBUIE LA CONSTRUIREA ȘI
MONITORIZAREA AFACERII

Rapoartele noastre de afaceri sunt adaptate la cerințele dumneavoastră și vă oferă funcţionalităţi esenţiale:

• Acces la o rețea de informații la nivel mondial și la monitorizare,
• Ajustarea Coface: istoricul comportamentului de plată extras din serviciul de asigurare de credit Coface,
• Format standard al raportului de afaceri indiferent de țară.

Instrumentele noastre profesionale de evaluare a riscurilor, incluzând Credit Opinions și DRA (evaluare risc
debitori) vă permit fundamentarea deciziilor datorită indicatorilor ușor de citit și experienței Coface în asigurarea
de credit.

/ Raport Complet

Raportul Complet vă oferă toate detaliile
necesare despre o companie pentru
o analiză de risc aprofundată. Respectiv: date
financiare complete, scor-ul, Recomandarea de
Credit Maxim (împreună cu evaluarea companiei pe
o scală pe 11 niveluri, de la «Proceduri de insolvență»
la «Risc excelent»), Ajustarea Coface.
Rapoartele Complete sunt disponibile în 195 de țări,
cu livrare imediată. În unele țări timpul de răspuns
poate varia în funcție de dificultatea datelor.
Puteți comanda Monitorizare pentru a primi
notificări atunci când există modificări în oricare
dintre indicatorii Coface identificați drept cheie
pentru urmărirea riscului unei companii (date
financiare, proprietate, scor de credit, ajustare
Coface, insolvențe etc.).

/ Snapshot

Dacă aveți nevoie doar de informații de
bază despre partenerii dumneavoastră de
afaceri, Coface oferă rapoarte în variantă scurtă.
Snapshot include evaluarea tip Quick Rate (Risc
«Scăzut», «Mediu», «Ridicat»), Ajustarea Coface și
Recomandarea de Credit Maxim.

/ Scor DRA (Debtor Risk
Assesment)

Coface
determină
capacitatea
unei
companii de a-și respecta angajamentele financiare
pe termen scurt prin intermediul evaluării riscului
debitor (Debtor Risk Assessment). DRA-ul este
rezultatul unei rețele extinse de surse de informații
și al bazei noastre de date unice privind istoricul
comportamentului de plată.
În cadrul Coface, folosim DRA-ul zilnic pentru a
monitoriza propriul portofoliu de asigurări. Scorurile
DRA pot fi pe o scală de la 0 (faliment) la 10 (risc
excelent). DRA-ul unei companii include istoricul
evaluărilor și probabilitatea curentă a companiei
de a nu plăti. Monitorizarea poate fi inclusă, de
asemenea.
Beneficiaţi de evaluarea bonităţii unei companii
bazată pe mai mulți indicatori inclusiv puterea
financiară, profitabilitatea, influența factorilor externi,
managementul, incidentele și comportamentul de
plată, istoricul cazurilor de colectare înregistrate în
baza de date Coface.

Serviciul de monitorizare este disponibil cu aceste
rapoarte și veți primi notificări privind situația unei
companii: insolvențe, plăți întârziate, Ajustarea Coface.

De ce să alegeţi Coface?
Fiind unul dintre principalii asiguratori de credit comercial,
Coface păstrează o calitate superioară a informaţiilor,
aspect reflectat în produsele noastre:
•C
 omportamentul de plată rezultat din creanțele neplătite
raportate drept daune în cadrul poliței de asigurare de
credit sau de către clienți terți ai serviciului de colectare
debite,
•Informaţiile microeconomice și macroeconomice integrate
în analiza efectuată,
•Precizia evaluării și recomandărilor Coface, având la
bază modelul nostru complex de analiză a datelor.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ
RUGĂM CONTACTAŢI:
+40/374 670 720
COMUNICARE-ROMANIA@COFACE.COM
WWW.COFACE.RO

Coface Credit Opinions vă recomandă
o expunere maximă în raport cu o
companie. Este o modalitate eficientă
de a evalua bonitatea debitorilor, prospecților
și oricărei companii cu care dezvoltați relații de
afaceri. Credit Opinions includ DRA și Evaluarea
riscului de țară, oferind o imagine completă asupra
profilului de risc al unei companii.
Oferim două produse bazate pe opinii de credit
care răspund nevoilor diferite ale afacerii; @Credit
Opinion exprimat ca un indice cu o dependență
riguroasă de regulile de asigurare a creditului,
pentru întreprinderi mici sau portofolii cu cifră de
afaceri mare, acoperind expuneri de până la 100K
€. Și Advanced Opinion, recomandări de expuneri
maxime, care valorifică expertiza în evaluarea
riscurilor efectuată de subscriitorii noștri de risc.
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/ Credit Opinions

