
JEDNODUCHÝ, SPOĽAHLIVÝ A BEZPEČNÝ! 
MANAŽUJTE POISTENIE VAŠICH POHĽADÁVOK EFEKTÍVNEJŠIE.

Čo je to CofaNet Policy Master?

CofaNet Policy Master je nová online aplikácia 
prepojená na CofaNet Essentials – nástroj na 
správu poistenia pohľadávok od Coface. Slúži na 
efektívnejšie spravovanie Vašej poistnej zmluvy. 
Stačí nahrať Vaše splatné faktúry v 
preddefinovanom formáte.

CofaNet Policy Master ich potom spáruje a 
porovná so skutočnými zostatkami, s Vašimi 
úverovými limitmi a zmluvnými podmienkami. Na 
základe analýz Vám budú automaticky 
navrhované vhodné riešenia. 

Vaše poistenie však budete mať stále pod 
kontrolou, pretože CofaNet Policy Master nikdy 
nespustí žiadnu akciu bez Vášho súhlasu.

CofaNet Policy Master Vás upozorní:

• na faktúry po splatnosti;
• na deadline (napr. pri hlásení

pohľadávky po splatnosti, žiadosť o
intervenciu..) alebo

• keď úverové limity nezodpovedajú
výške aktuálneho salda.

Výhody:

• Úspora času pri správe Vašej poistnej
zmluvy.

• Napriek automatizácii Vám zostáva
úplna kontrola nad rozhodnutiami.

• Nižšie riziko zlého riadenia Vašej
poistnej zmluvy: optimalizujete krytie,
nezmeškáte žiadny termín a vyhnete sa
potenciálne nákladným chybám.

• Manažment má istotu, že poistná 
zmluva je riadne spravovaná
zodpovednými zamestnancami.

CofaNet Policy Master znamená spoľahlivé a bezpečné 
riadenie poistenia Vašich pohľadávok.

Aby ste nikdy nezmeškali 
žiadny termín!

S CofaNet Policy 
Master môžete 
spravovať Vašu 
poistnú zmluvu 

v pokoji



Ako CofaNet Policy Master funguje?

• Vaši zákazníci sú zoradení podľa úrovne krytia: 
plne, čiastočne alebo nekrytí. 

 Kategória 1 - Kyrté faktúry. Keď celkové 
otvorené saldo na zákazníka nepresahuje 
poskytnutý úverový limit. Kategória 2 - 
Čiastočne kryté faktúry. Keď celková suma na 
zákazníka presahuje poskytnutý úverový limit 
o < 50%.     Kategória 3 - čiastočne kryté 
faktúry. Keď celková suma na zákazníka 
presahuje poskytnutý úverový limit o > 50%.

 Kategória 4 - Nekryté saldo.

• Systém rozpozná, či by ste si mali navýšiť, 
znížiť, alebo zrušiť úverový limit na základe 
otvoreného salda na zákazníka.

• Systém monitoruje termíny pre hlásenia 
pohľadávok po splatnosti a poskytne Vám 
návrh upozornenia kedykoľvek sa blíži termín. 
Vaše upozornenie môžete zaslať kedykoľvek 
priamo prostredníctvom CofaNet Policy Master.

«Vždy som sa obávala, že 
nedodržíme termíny 
splatností, najmä za našu 
pobočku, nakoľko ich 
platby vybavuje iný tím. 

Vďaka CofaNet Policy 
Master sa môj život stal 
jednoduchší, pretože sa 
vždy môžem spoľahnúť, že 
dostanem upozornenie!»

Christine Oregon, Credit 
Manager
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Príklad úrovní krytia

COFACE 
Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava

Kontakt:
tel.: 02/67201601
email: crm-sk@coface.com
www.coface.sk




