
EasyLiner je online poistenie rizika nezaplatenia faktúr vyvinuté 
špeciálne pre malé a stredné firmy. Máte tak možnosť jednoducho, 
rýchlo a bez komplikácií poistiť svoju firmu proti stratám a výpadkom 
platieb z dôvodu neplatenia alebo insolvencie Vašich zákazníkov.  

Prečo EasyLiner? 
Coface Vás podporí v zásadných oblastiach efektívneho manažmentu pohľadávok: 

• komplexné informácie o Vašich zákazníkoch
 • poradenské služby v oblasti riadenia rizík
 • inkaso nezaplatených pohľadávok
 • poistné plnenie do 3 mesiacov od nahlásenia škody
 • 15% spoluúčasť

Zadaním základných údajov si môžete sami ihneď vytvoriť Váš individuálny poistný 
produkt, vytlačiť si zmluvu a podpísať ju. Presvečte sa sami ešte dnes, aké 
jednoduché a intuitívne poistenie môže byť, a to na nasledujúcej internetovej 
adrese:   www.easyliner.sk 

VY SA SÚSTREDÍTE NA PODNIKANIE, 
MY POISTÍME RIZIKÁ  

Zvyšujte bezpečnosť svojho podnikania 

Spoľahnite sa na Coface. Pomocou EasyLiner-u preberáme 
riziká neplatenia a insolvencie Vašich zákazníkov, zatiaľ čo Vy 
sa môžete sústrediť na svoje kľúčové obchodné aktivity. Naši 
odborníci monitorujú, analyzujú údaje a preverujú bonitu 
Vašich zákazníkov  po celom svete a to všetko s cieľom 
zvýšiť bezpečnosť Vášho podnikania.  

Využite svoj znalostný náskok 

S poistením EasyLiner môžete ponúkať tuzemským 
aj zahraničným zákazníkom dodávateľské úvery posúdené 
našimi expertmi. Poistenie proti neplateniu Vám umožní 
bezpečne rozširovať Vaše obchodné aktivity a zaistiť si tak 
zdravý rast Vášho podnikania. S EasyLiner-om máte k 
dispozícii názor našich expertov na finančné a obchodné riziká 
Vašich zákazníkov. Získate tak aj objektívny náhľad na skryté 
finančné problémy Vašich obchodných partnerov, pričom 
hodnotenie rizík je dané aj do súvislostí so svetovým vývojom 
obchodu. Máte k dispozícii štúdie vývoja rizík neplatenia v 
odvetviach a hodnotenie konkrétnych krajín.   

S našimi informáciami ste vždy o krok napred.  

Zvyšujte svou hodnotu 

Poistením zvýšte hodnotu jedného z Vašich najdôležitejších 
aktív – Vášho portfólia pohľadávok.   

Zlepšíte si rating a posilníte svoju pozíciu pri jednaniach s 
Vašou bankou.  



Prínosy 

Pomocou poistenia EasyLiner 

• nám prenecháte svoje starosti o pohľadávky 
po splatnosti. Naša medzinárodná sieť 
skúsených inkasných špecialistov zaistí
okamžité, efektívne a primerané vymáhanie 
Vašich nezaplatených pohľadávok.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠU ZÁKAZNÍCKU LINKU:  02/67201616 

• ste neustále komplexne informovaní. Obdržíte
podrobné analýzy rizika v konkrétnych
krajinách a sektoroch.

• robíte správnerozhodnutia vďaka analýzam
našich expertov aj vďaka aktuálnym
informáciám.

• jednáte vždy v správnom okamihu. Náš 
medzinárodný tým odborníkov reaguje na 
zmeny trhu a okamžite Vás o nich informuje.

 

 

 




