
“ DAJTE SVOJMU PODNIKANIU SKUTOČNÚ 
VÝHODU:  VYBERTE SI TRADELINER!”

T
radeLiner ponúka tri hlavné 
výhody na zabezpečenie 
efektívnej správy úverových 
limitov, ktoré poskytujete 
svojim zákazníkom.

TradeLiner je prvým riešením poistenia pohľadávok s 
automatickými úpravami podľa vývoja Vášho podnikania. 
Nutnosť prispôsobovať poistenie pohľadávok je 
minulosťou! TradeLiner Vám poskytne výhodu okamžite 
dostupných možností vždy, keď budete potrebovať 
väčšiu flexibilitu.

Ponúka spoľahlivú ochranu peňažných tokov a efektívnu 
podporu správy úverových limitov. Získate tak pokoj a 
finančnú stabilitu, ktoré v konečnom dôsledku umožnia 
zdravý rast Vašej firmy.

Globálne služby na ochranu Vašej firmy
    Prevencia nedobytných 
pohľadávok

Aby ste sa vyhli riziku 
neplatenia a obchodovali 
bezpečne, Coface pravidelne 
hodnotí Vašich zákazníkov.

     Vymáhanie 
neuhradených faktúr:  
Medzinárodná sieť odborníkov 
na vymáhanie pohľadávok 
spoločnosti Coface  využíva 
účinné a profesionálne 
techniky na vymáhanie Vašich 
neuhradených faktúr a zároveň 
zachová Váš vzťah so 
zákazníkom.

     Odškodnenie:
Ak bude vymáhanie trvať 
dlhšie ako ste predpokladali 
alebo je neúspešné, Coface 
Vám stratu z neuhradených 
faktúr odškodní.



 TradeLiner sa proaktívne prispôsobuje vývoju Vášho 
podnikania

Znížte administratívne zaťaženie v správe Vašich pohľadávok
Nahrajte si svoje účtovné údaje do aplikácie CofaNet PolicyMaster, ktorá bude za Vás 
spravovať Vašu zmluvu na poistenie pohľadávok.

Vyberte si zo širokej škály možností a služieb, 
a tak maximalizujte svoju flexibilitu a zvýšte 
svoje poistné krytie. Zostavte si riešenie  
poistenia pohľadávok, ktoré bude pracovať 
vo Váš prospech. 

Musíte vybaviť neočakávanú a urgentnú 
objednávku a nemáte čas požiadať o poistné 
krytie zákazníka? Pomôžeme Vám tak, že 
Vám poskytneme poistné krytie na Vášho 
zákazníka so spätnou platnosťou.

VY MÁTE ŠPECIFICKÉ POTREBY, 
MY MÁME RIEŠENIE

Kedykoľvek je to pre Vaše podnikanie 
výhodné, môžete sa v prípade 
neuhradených pohľadávok, rozhodnúť pre 
skoršie odškodnenie.

Vaše ročné minimálne poistné sa 
automaticky každý rok upraví na základe 
Vášho minuloročného obratu.

Poistné zaplatíte až po ukončení obchodu, 
neúčtujeme ho vopred.

Viac informácií o 
TradeLiner 
nájdete na 
www.coface.sk

TRADELINER:
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE MOŽNOSTI

Poistné krytie proti platobnej neschopnosti 
alebo nevôli zákazníka pre všetky Vaše 
pohľadávky podľa úverových podmienok

  Poistné krytie prispôsobené každému 
Vášmu zákazníkovi

  Nezávislosť pri rozhodovaní o poistnom 
krytí

  Flexibilita pri poskytovaní platobných 
podmienok Vašim odberateľom

  Odškodnenie až do výšky 90% Vašich 
strát

  Služby vymáhania pre Vaše nezaplatené 
pohľadávky

  Zjednodušená provízia za vymáhanie 
pomocou "all inclusive" sadzby

 On-line nástroj,  “CofaNet Essentials”, na 
riadenie portfólia Vašich zákazníkov a ich 
krytia 

Poistné krytie 
politických udalostí

krytie neuhradenia 
pohľadávok z dôvodu vojny, 
obmedzení pri prevode 
peňažných prostriedkov…

Poistné krytie prírodných 
katastrof

krytie nezaplatenia z dôvodu 
prírodnej katastrofy

Poistné krytie sporných 
pohľadávok

záloha na poistné plnenie a 
pomoc s riadením sporných 
pohľadávok

Poistné krytie zálohových 
platieb dodávateľom

 krytie nevrátenia zálohových 
platieb od Vašich dodávateľov 

Topliner

online doplnkové krytie na 
Vašich zákazníkov, na 
ktorých máte pridelený 
nedostatočný limit

Poistné krytie výrobného 
rizika

krytie výrobných nákladov, keď 
sa kupujúci dostane do platobnej 
neschopnosti pred dodaním

Poistné krytie 
záväzných objednávok

rozšírenie krytia pre 
objednávky, ktoré majú byť 
dodané po znížení alebo 
zrušení úverového limitu na 
zákazníka

Celková prvá škoda

odškodnenie pre straty v 
súhrne presahujúce 
konkrétnu zmluvne 
dohodnutú výšku

Poistné krytie dodávok 
do konsignačného 
skladu

krytie predaja zo zásob 
tovaru nachádzajúceho sa 
v priestoroch zákazníka




