“GEEF UW BEDRIJF EEN ECHTE VOORSPRONG:
GA VOOR TRADELINER!”
TradeLiner is een complete kredietverzekeringsoplossing
die ondernemingen beschermt tegen de onnodige kosten
en ongemakken in het geval dat klanten niet of te laat
betalen.
Een solide bescherming van uw cashflow en een efficiënte
ondersteuning van uw kredietbeheer garanderen uw
gemoedsrust en financiële stabiliteit – en bevorderen zo
een gezonde groei van uw bedrijf.

Wereldwijde diensten beschermen uw bedrijf

T

radeLiner biedt drie essentiële
voordelen voor een effectief beheer
van het betalingskrediet dat u uw
klanten geeft.

Beperken van onbetaalde
facturen:
 oface evalueert uw klanten
C
regelmatig om te voorkomen
dat u onverantwoord risico
accepteert op mogelijke
wanbetalers.
	I ncasso van onbetaalde

facturen:

	Het internationale netwerk van
deskundige incassobedrijven
van Coface gebruikt effectieve
en professionele technieken
om uw onbetaalde facturen te
incasseren zonder uw relatie
met uw klant in het gedrang
te brengen.

Schade-uitkering:
	
Als het incasseren langer duurt
dan verwacht, of als het niet
lukt, dan vergoedt Coface de
schade die u lijdt als gevolg van
de onbetaalde facturen.

U HEeft EEN SPECIFIEKE BEHOEFTE,
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING
TradeLiner: een complete kredietverzekeringsoplossing op maat
Keuze uit een uitgebreide reeks opties en diensten om uw dekking uit te breiden en de
kredietverzekering samen te stellen die ú nodig heeft.

TradeLiner:
EEN COMPLETE OPLOSSING
 ekking tegen insolventie van óf nietD
betaling door klanten voor al uw verkopen
op betalingskrediet
Dekking op maat voor al uw klanten
U bepaalt de reikwijdte van uw dekking
 lexibiliteit in de betalingscondities die u
F
uw klanten geeft
Schade-uitkering tot 90% van uw verliezen
I
ncassodiensten
vorderingen

voor

uw

onbetaalde


Vereenvoudigde
risicopremie met één allin tarief
 en online tool, ‘CofaNet Essentials’, voor
E
het beheer van uw debiteurenportefeuille
(klanten) en de dekking van uw debiteuren

optiEs
Dekking van politiek Dekking van
risico
vooruitbetaling

Dekking van
leververplichtingen

dekking van schade door dekking van schade op vooruitniet-betaling als gevolg van betalingen die u aan leveranciers
oorlog,
beperkingen
op heeft gedaan
valutatransfers, etc.

uitbreiding van de dekking tot
orders die na een vermindering
of intrekking van de kredietlimiet
moeten worden geleverd

Dekking van
natuurrampen

Eigen risico per
verzekeringsperiode

TopLiner

dekking van schade door aanvullende online dekking op
onbetaalde vorderingen als uw debiteuren waarvoor u ongevolg van een natuurramp
voldoende kredietlimiet heeft
ontvangen

bescherming van uw balans
door uitsluitend dekking op
vorderingen die het eigen risico
overschrijden

Betwiste
vorderingen

Dekking van
consignatieverkopen

Dekking van
fabricagerisico

voorschot op de schade- dekking van fabricagekosten dekking van schade na verkoop
uitkering en hulp bij het beheer wanneer de debiteur insolvent van goederen vanaf de lokatie
van betwiste vorderingen
wordt voordat de goederen zijn van de afnemer
geleverd

TradeLiner past zich proactief aan de ontwikkelingen in uw activiteiten aan
Moet u een onverwachte en dringende order uitvoeren en heeft u geen tijd om dekking voor
de debiteur aan te vragen? Wij helpen u door u met terugwerkende kracht dekking voor uw
debiteur te geven.
U kunt beslissen om uw schade-uitkering voor onbetaalde vorderingen sneller dan
gebruikelijk te ontvangen wanneer dat op enig moment voor uw onderneming bruikbaar
of wenselijk is.
U betaalt uw premie pas nadat de zaken zijn gedaan - wij factureren geen premie vooraf.

Voor meer informatie
over TradeLiner, ga naar
www.coface.nl

COFACE
claudius prinsenlaan 126
4818 CP Breda - nederland

CofaMove is de mobiele credit management
app, waarmee u snel en veilig uw kredietverzekeringscontract kunt beheren op uw
smartphone of tablet.

CofaServe zorgt voor een directe verbinding
tussen uw IT-systeem en Coface en ondersteunt
u bij uw dagelijkse business.

