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POISTENIE POHĽADÁVOK
V podnikateľskom prostredí, ktoré je veľ-
mi konkurenčné a stále nepredvídateľ-
nejšie, dostáva ochrana pred nevymoži-
teľnými pohľadávkami kľúčový význam. 
Prípady platobnej neschopnosti či insol-
vencie môžu nastať kedykoľvek. 

Komerčné poistenie pohľadávok je po-
istné krytie rizika z nezaplatenia po-
hľadávok a pokrýva situácie, kedy je 
odberateľ neschopný alebo neochotný 
splácať svoje záväzky včas. Tento pro-
dukt je určený pre rôzne typy spoloč-
ností zo všetkých ekonomických sektorov, 
ktoré predávajú svoje produkty a služby  
„na faktúru“. 

Hlavným prínosom poistenia pohľadávok 
je umožniť vašej spoločnosti ďalej fun-
govať v situácií, keď vám neočakávane 
prestanú platiť vaši zákazníci. V celosve-
tovom meradle platí, že 18 % bankrotov 
je zapríčinených nedobytnosťou pohľa-
dávok.

Ďalším významným a často nedo-
ceňovaným prínosom poistenia po-
hľadávok je čiastočná náhrada alebo 

zlepšenie a doplnenie vášho systému hodnotenia rizík  
z pohľadávok u vašich zákazníkov. Poisťovne pohľadávok  
sú skutočnými expertmi pre hodnotenie bonity pohľadá-
vok a o vašich zákazníkoch často vedia viac a dozvedia sa 
skôr než vaša spoločnosť. Poisťovňa tak môže vašu spoloč-
nosť upozorniť na problémy vášho zákazníka skôr, ako by 
ste na ne prišli sami.

Za pozornosť stoja aj pozitívne finančné efekty poiste-
nia pohľadávok. Pokiaľ pohľadávky používate k zaisteniu 
svojho externého financovania (napr. ručíte za prevádzko-
vý úver, využívate faktoring) poisťovňa umožní vinkuláciu 
poistného plnenia v prospech vašej financujúcej inštitúcie, 
od ktorej môžete následne očakávať zlacnenie ceny finan-
covania alebo navýšenie objemu, ktorý vám je ochotná po-
žičať. 

Poistenie pohľadávok vám rovnako umožní znížiť rezer-
vy, ktoré si vytvárate pre prípad vzniku problematických  
pohľadávok a navýši tak váš disponibilný cash-flow.

Spoločnosť COFACE bola založená v roku 1946  
v Paríži, ako špecializovaná poisťovňa 
pohľadávok. Pôsobí v 66 krajinách sveta a patrí 
medzi absolútnu špičku v oblasti poistenia 
pohľadávok a kreditných informácií. Viac 
ako 4 600 zamestnancov sa stará o viac ako  
135 000 poistených klientov. Databáza zahŕňa 
informácie o viac ako 62 mil. spoločnostiach. 
350 underwriterov pôsobí na trhoch po celom  
svete, sú teda podrobne oboznámení  
s miestnymi právnymi predpismi, rizikami 
aj príležitosťami.

Co-oparate,  
co-ordinate,  
co-mmunicate



INfORmAčNÉ SLUŽBY COfACE

OBCHODNÉ INfORmÁCIE
Naše obchodné informácie poskytujú 

kľúčové údaje, ktoré pomáhajú na-

šim zákazníkom zhodnotiť potenciál-

ne obchodné aktivity, napr.: analýza  

finančných výkazov,  záväzky voči so-

ciálnej a zdravotnej poisťovni,  prepo-

jenia firiem, platobná morálka. 

Na základe vyššie uvedených  

informácií naši analytici vyhodnotia  

kreditné skóre, vývoj spoločnosti  

a odporúčanie maximálneho úvero-

vého limitu.

Vzhľadom na previazanosť produk-

tov, ktoré spoločnosť Coface ponúka, 

majú naše informácie pridanú hod-

notu. Inkasné skúsenosti s dlžníkmi 

poistených klientov zvyšujú kvali-

tu obchodných informácií. Rovnako 

sú naše obchodné informácie pod-

kladom pri internom rozhodovaní  

a udeľovaní limitov odberateľom pois-

tených klientov. 

Službu obchodných informácií je 

možné využiť nielen pre domáce  

subjekty, ale aj pre zahraničné subjek-

ty v 96 krajinách sveta. 

V rámci produktu obchodných  

informácií Vám radi poskytneme aj:

•  marketingové adresy podľa  

 zadefinovaných selektívnych 

 kritérií.

•  monitoring vybraných parametrov.

RIADENIE POHĽADÁVOK
Dobré riadenie a práca s pohľadávkami je vizitkou zdravej 

spoločnosti. Naša odborná podpora pomáha našim zákaz-

níkom redukovať potrebu vonkajšieho financovania zlep-

šením obratu ich pohľadávok a práce s nimi. 

Naše služby riadenia pohľadávok predstavujú celý pro-

ces od vystavenia a odoslania faktúry a upomienok až po 

proces sledovania a vymáhania omeškaných platieb. Náš 

modulárny prístup umožňuje klientom nechať si externe 

riadiť celý životný cyklus faktúry, alebo len jej vybraných 

častí. Naše profesionálne tímy a efektívny spôsob ich prá-

ce zjednodušujú celý proces inkasa pohľadávok.

INKASO POHĽADÁVOK
Vysoké pohľadávky predstavujú bremeno pre likviditu ka-

ždej firmy. Služby inkasa pohľadávok spoločnosti Coface 

poskytujú odbornú a účinnú podporu, založenú na našich 

dlhoročných skúsenostiach, ako seriózneho partnera pre 

lokálnych a medzinárodných veriteľov. 

Okrem lokálneho inkasa vám vieme ponúknuť aj spoluprá-

cu na medzinárodnej úrovni v 66 krajinách sveta prostred-

níctvom našich lokálnych pobočiek.

Naši odborníci na vymáhanie pohľadávok majú rozsiahle 

vedomosti  o podnikových kultúrach a legislatíve v danom 

regióne. Taktiež dôkladne rozumejú ekonomickým fak-

torom, ktoré ovplyvňujú platobné správanie obchodných 

partnerov. 

ĎALŠIE INfORmÁCIE VÁm RADI POSKYTNEmE NA:
+421 2 67 20 16 16
OffICE-SK@COfACE.COm

COfACE
ŠOLTÉSOVEJ 14, 811 08 BRATISLAVA

www.coface.sk

Nová doba prináša nové príležitosti. Slovensko 
sa stalo súčasťou celosvetového trhu. Pre mnohé 
firmy je to príležitosť rozšíriť lokálne aktivity na 
medzinárodnú úroveň. Okrem príležitostí však 
svet biznisu, kde panuje neúprosná konkurencia, 
predstavuje veľké množstvo rizík, ktorým 
nepripravení spravidla podliehajú. 
Naším poslaním je pomáhať firmám prijímať 
optimálne rozhodnutia pri budovaní a ochrane 
obchodných vzťahov.


