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Online obchodné informácie Coface: už 54 krajín  
 
 
Celosvetovo pôsobiaca úverová poisťovňa Coface, popredný poskytovateľ obchodných 
informácií v strednej Európe, zvyšuje svoju ponuku relevantných a aktuálnych on-line 
informácií o obchodných partneroch a ich prostredí. Obchodné informácie od teraz 
zahŕňajú 54 krajín, od USA cez Nemecko po Turkménsko a Katar.  
 
Kreditné informácie Coface sú komplexným a flexibilným nástrojom v rámci riadenia 
úverového rizika. Pomáhajú posúdiť potenciálnych obchodných partnerov a kategorizovať ich  
na základe ich kreditnej a platobnej histórie. ICON databáza spoločnosti Coface poskytuje 
priamy online prístup k medzinárodným informáciám o 54 krajinách celého sveta – kedykoľvek 
ich potrebujete. 
 
Formát týchto informácií je upravený a jednotný a zároveň je dodržaná ich periodicita. Navyše 
je možné komunikovať priamo s výskumníkmi. 
 
“Aktuálne sme jediným poskytovateľom obchodných informácií ponúkajúcim on-line informácie 
o 54 krajinách. Táto jedinečná ponuka zahŕňa všetky európske krajiny, ako aj Áziu, na Stredný 
východ a USA. Firmy budú mať prospech z aktuálnych informácií o svojich obchodných 
partneroch," zdôrazňuje silné stránky týchto informácií Katarzyna Kompowska, výkonný 
riaditeľ Coface Central Europe. 
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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. 
Poisťuje tiež pohľadávky z obchodov realizovaných 35 000 firemnými klientmi vo viac než 200 krajinách 
sveta. Každý štvrťrok Coface publikuje svoje hodnotenie rizík 158 krajín sveta, ktoré je založené na je-
dinečných znalostiach platobnej morálky v krajinách a odborných znalostiach 350 underwriterov. Vo 
Francúzsku Coface poskytuje verejnoprávne exportné záruky z poverenia francúzskeho štátu. Coface 
je dcérskou spoločnosťou Natixis, ktorá je súčasťou skupiny BPCE a zameriava sa na finančné inves-
tičné riadenie a špecializované finančné služby. Na Slovensku pôsobí Coface Slovakia od roku 1993. 

www.coface.com 

 

 

http://www.coface.fr/

