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DODATOČNÉ KRYTIE V RÁMCI VÁŠEJ 
POISTNEJ ZMLUVY GLOBALLIANCE

DOBRÝ OBCHOD –  
BEZPECNÝ OBCHOD
Hodnotenie rizika je základom pre 
rozhodnutia o kreditných limitoch 
našich analytikov. Zvyšujúce sa 
riziko t.j. nedostatočný rating, 
niekedy vyžadujú čiastočné alebo 
úplné zamietnutie požadovaného 
kreditného limitu. 

Čo je však možné spraviť ak napriek 
možnému vysokému riziku máte 
záujem zo strategických dôvodov 
naďalej dodávať Vášmu zákazníkovi 
v plnom rozsahu? Doteraz 
neexistovalo žiadne riešenie. Coface 
však odpovedal na dopyt trhu  
a vyvinul nové produktové zariadenie.

TopLiner Vám umožňuje získať 
dodatočné poistné krytie na vopred 
stanovené časové obdobie 
jednoducho a rýchlo cez našu  
on-line klientsku aplikáciu Cofanet. 
Radi by sme zdôraznili fakt, že krytie 
presahujúce kreditný limit stanovený 
našimi analytikmi predstavuje 
vyššie riziko a preto sa jedná o čisto 
obchodné rozhodnutie.

TOPLINER JE MOŽNÉ VYUŽIŤ PRE: 
- požadované dodatočné krytie od 5.000 EUR  
 do 5.000.000 EUR a
-  časové obdobia od 30 do 90 dní

Jednoducho si stanovíte požadovanú výšku 
dodatočného krytia a vyberiete si požadované časové 
obdobie. Naše rozhodnutie a cenu uvidíte priamo  
on-line v aplikácií Cofanet. Potom našu ponuku  
na základe Vášho rozhodnutia buď potvrdíte alebo 
zamietnete. V prípade akceptácie našej ponuky 
nadobúda krytie okamžitú účinnosť

NA BEZPEČNEJ STRANE 
S krytím TopLiner Vám Coface poskytuje odborné 
posúdenie cez priame ocenenie nákladov Vášho 
kreditného rizika. Cena dodatočného krytia 
predstavuje dodatočné poistné k základnému 
poistnému. TopLiner Vám umožňuje vyhodnotiť cenu 
rizika a porovnať ju s Vašou čistou maržou, aby ste sa 
uistili o ziskovosti Vašej obchodnej transakcie.

Produkt topLiner predstavuje dodatocné krytie 
rizika, ktoré presahuje štandardné poistenie 
pohladávok. Tažisko našich rozhodnutí o kreditných 
limitoch je založené na hodnotení rizika našimi 
analytikmi.
Avšak v prípadoch, kedy nám rozhodujúce 
parametre neumožnujú upísat požadovanú 
výšku kreditného limitu v plnej výške, TopLiner 
Vám ponúka možnost zakúpenia dodatocného 
krytia na Vašich zákazníkov na stanovené 
casové obdobie.



COfACE TOPLINER

Hlavné vlastnosti

Výška krytia TopLiner a cena  
za dodatočné krytie sa odvíjajú 
od výšky rizika a ich cena je 
stanovená on-line v aplikácií 
Cofanet.

Produkt TopLiner je možné získať 
uzavretím dodatku k existujúcej 
poistnej zmluve s uvedením 
zodpovedajúceho zmluvného 
modulu. Samotné krytie je možné 
získať len cez klientsku aplikáciu 
Cofanet.

TopLiner stanovuje krytie, ktoré 
je nezrušiteľné pre stanovené 
časové obdobie (s výnimkou 
prípadu platobnej neschopnosti 
zákazníka).

TopLiner je vysoko flexibilný  
s ohľadom na požadované čiastky 
a časové obdobia. Nová žiadosť 
pre krytie TopLiner môže byť 
zadaná kedykoľvek. Cez Cofanet 
môžete upravovať parametre 
(čiastku krytia a časové obdobie) 
a vybrať si možnosť, ktorá najviac 
zodpovedá Vašim potrebám.

K existujúcej poistnej zmluve 
získate dodatočné krytie, ktoré 
nemá žiadny vplyv na podmienky 
súvisiace s existujúcim kreditným 
limitom. Cena sa odvíja  
od parametrov, ktoré môžete 
upravovať do momentu potvrdenia 
kúpy cez Cofanet. Dodatočné 
krytie bude fakturované len  
v prípade potvrdenia jeho kúpy 
a nevzťahujú sa na neho žiadne 
dodatočné poplatky za preverenie. 
Podmienky pre vznik poistnej 
udalosti ako aj výplaty poistného 
plnenia ostávajú nezmenené.

Tento produkt je Vám k dispozícií 
výlučne cez aplikáciu Cofanet. 
Nová požiadavka môže byť 
zadaná kedykoľvek a nahradí 
predchádzajúce už existujúce 
krytie (bez nároku na vrátenie 
poistného za predchádzajúce 
poistné krytie TopLiner). 
Obnovenie poistného krytia 
TopLiner máte plne vo Vašich 
rukách a pod Vašou kontrolou. 

GLOBÁLNA OCHRANNÁ SIEŤ PRE 
VŠETKÝCH
V podnikateľskom prostredí, ktoré je vysoko 
konkurencieschopné a stále viac nepredvídateľné, 
Vaša schopnosť chrániť sa voči nezaplateniu 
nadobúda ešte väčší význam. Neúmerné omeškanie 
platieb a platobná neschopnosť zákazníkov sa môžu 
vyskytnúť kedykoľvek. Poistná ochrana od Coface 
ochráni Vás a Vašu spoločnosť pred finančnými 
ťažkosťami a umožní obchodovať bezpečne. 

Môžete mať prospech z ohodnotenia kreditného 
rizika Vašich zákazníkov s pomocou našej globálnej 
informačnej siete. Coface je priamo prítomný v 66 
krajinách a 224 mestách čo zabezpečuje blízkosť 
k Vašim zákazníkom. Naša jedinečná databáza 
Vám poskytne prístup k informáciám o viac ako 
60 miliónov firiem a ich hodnotenie z pohľadu 
kreditného rizika vo forme nášho vyjadrenia o výške 
kreditného limitu.

V chúlostivej ekonomickej situácií sú poistenie 
voči riziku nezaplatenia rovnako ako ja prevencia  
a minimalizácia škôd kľúčom k úspešnej obchodnej 
stratégii a pokojnej mysle.

BEZPEČNÝ OBCHOD V ŤAŽKÝCH 
ČASOCH
Za účelom ochrany pred nezaplatením potrebujete 
zodpovedné, inteligentné a spoľahlivé riešenie pre 
Vašu spoločnosť. Coface analyzuje ekonomické 
prostredie a zmeny v 157 krajinách. Našich 350 
analytikov, ktorí pôsobia po celom svete zabezpečujú 
blízkosť k lokálnym trhom ako aj lokálnu znalosť 
rizika, právnych požiadaviek a príležitostí. 
Naše systémy nám umožňujú rozpoznať riziká  
a informovať Vás v reálnom čase.

PRE PODROBNEJŠIE INfORMÁCIE KONTAKTUJTE  
NAŠE ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTOV:
+421 2 6720 1612
CRM@COfACE.SK

COfACE SA, ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKO
ŠOLTÉSOVEJ 14
811 01 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.COfACE.SK

Výhody:

•	 Dodatočné	krytie	pre	dôležitých		
	 zákazníkov	plne	vo	Vašich	rukách.
•	 Flexibilita,	ktorá	umožňuje		
	 s	rozmyslom	kúpu	krytia	na		
	 jednotlivých	zákazníkov.
•	 Podpora	ušitá	čo	možno	najbližšie		
	 Vašej	stratégií	rastu.
•	 Stávate	sa	zúčastneným		
	 na	rozhodovaní	o	riziku.


