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Coface Select: on-line prístup k reportom spoločností v Európe 
 
 
Coface, vedúca spoločnosť v poistení pohľadávok a obchodných informáciách v stred-
nej Európe uvádza na trh Coface Select, inovatívne on-line reporty, ktoré umožňujú spo-
ločnostiam selektovať potenciálnych obchodných partnerov a monitorovať existujúcich 
zákazníkov. Na jeden klik myši sú 24 hodín denne dostupné informácie v štandardizo-
vanej forme z 22 krajín. 
 
Reporty o spoločnostiach obsahujú extrakt užitočných a nevyhnutných informácií ako naprí-
klad predmet činnosti, základné informácie o spoločnosti a finančné ukazovatele (v eurách pre 
všetky krajiny). Ukazovateľ rýchleho hodnotenia bonity na princípe farieb semaforu rýchlo a 
prehľadne ohodnocuje potenciálnych aj existujúcich klientov. Jednoduchý a vždy dostupný 
nástroj prináša našim klientom možnosť efektívneho a bezpečného rozhodovania. Coface 
Select je užitočný najmä pre exportujúce a importujúce spoločnosti, ktoré vedia takto rýchlo 
vyhodnotiť spoluprácu s obchodným partnerom v zahraničí. 
 
“Okamžité informácie dostupné na jedno kliknutie spolu s ukazovateľom hodnotenia bonity 
významne odlišujú Coface Select od iných informačných zdrojov. Coface Select je unikátny 
nástroj pre vyhľadávanie obchodných príležitostí v zahraničí a rast obratu. Uvedením tohto 
produktu sa snažíme pokračovať v podpore našich klientov zvýšením ich efektivity a skrátením 
rozhodovacieho procesu.“ pani Kompowska, Executive Manager Central Europe, podčiarkuje 
benefity reportov Coface Select.   
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O spoločnosti Coface 
 
Skupina Coface, svetový líder v poistení pohľadávok, ponúka spoločnostiam po celom svete globálne 
riešenia pre riadenie rizík pohľadávok. V roku 2012 skupina dosahovala konsolidovaný obrat 1,6 miliar-
dy eur. Takmer 44 000 zamestnancov v 66 krajinách poskytuje lokálne služby na medzinárodnej úrovni. 
Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 158 krajín sveta, ktoré je založené na jedineč-
ných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 350 underwriterov. Vo Fran-
cúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné záruky z poverenia francúzskeho štátu. Coface je 
dcérskou spoločnosťou Natixis, ktorá je súčasťou skupiny BPCE a zameriava sa na firemné investičné 
riadenie a špecializované finančné služby.  www.coface.com 
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