AUGINKITE SAVO VERSLĄ.
MES JĮ APSAUGOSIME.
Vidutinėms ir mažoms įmonėms sukūrėme paslaugą EasyLiner, kuri
apsaugo nuo pirkėjų neatsiskaitymo rizikos. Nuo šiol savo įmonės
finansus tvarkysite lengvai ir paprastai.

Sprendimas Jums: jokių
papildomų mokesčių
EasyLiner - pirkėjų neatsiskaitymo rizikos
draudimas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio
valstybėse. Paslaugų paketą sudaro trys svarbūs
elementai, padedantys efektyviai valdyti pirkėjams
suteikiamus kreditus:
• Informacija. „Coface“ analizuoja visus Jūsų
pirkėjus ir padeda išvengti prastai atsiskaitančių
klientų.
• Neapmokėtų sumų (skolų) išieškojimas. Visame
pasaulyje savo padalinių tinklą turinti bendrovė
„Coface“ padeda greitai atgauti skolas. Ši procedūra
reikalauja daug laiko ir pastangų, todėl patikėję šį
darbą „Coface“ profesionalams galite susitelkti į
savo pagrindinę veiklą.
• Nuostolių atlyginimas. Jeigu skolų išieškojimas
trunka per ilgai arba nepavyksta, „Coface“ atlygina
nuostolius, patirtus dėl neapmokėtų sąskaitų.

Poliso turėtojas,
pardavėjas

Mokėjimas

Jūsų verslo apsauga

Apsauga
(draudimo polisas)
ir nuostolių
atlyginimas

Rizikos stebėjimas
ir skolų išieškojimas

Pirkėjas

Mažesni resursai geresniems
rezultatams
Su EasyLiner:
• tobulinsite kreditavimo procesą ir
užtikrinsite saugų verslo augimą;
• neeikvosite laiko ir energijos skoloms
išieškoti;
• išnaudosite naujas galimybes ir galėsite
drąsiai
pradėti dirbti su naujomis
rinkomis ar klientais.

Geresnės finansavimo sąlygos
EasyLinerJums padės:
• pagerinti finansinį balansą ir
apsisaugoti nuo nenumatytų nuostolių;
• užtikrinti geresnes skolinimosi sąlygas;
• gauti daugiau apyvartinių lėšų iš banko
draudimo polisą pateikiant kaip garantą.

Valdyti kreditą - paprasta
Užsisakyti EasyLiner lengva ir paprasta. Jums
reikia tik kelių minučių ir kelių pelės spustelėjimų.
Pasiūlymą internetu gausite iš karto, pasirašysite
sutartį ir atsiųsite ją mums.
1. Užsiregistruokite www.easyliner.lt
2. Nurodykite apyvartą, portfelio dydį ir verslo sritį.
3. Pasiūlymą internetu gausite iš karto.
• Visada žinosite paslaugos kainą. EasyLiner
paslaugos kaina yra fiksuota visam sutarties
laikotarpiui. Jokių papildomų mokesčių.
• Vienu polisu apdrausite pardavimus tiek Lietuvoje,
tiek
užsienyje.
Pasirūpinkite
verslo
plėtros
galimybėmis iš anksto!
• ,,CofaNet“ sistemoje bet kuriuo metu galėsite
pradėti naudotis kitais mūsų kreditų valdymo
įrankiais. Pasiruoškite visiems verslo iššūkiams!

PASIRŪPINKITE VERSLO
SAUGUMU
Draudimo sutartį patogiai
UŽSISAKYKITE PASLAUGĄ INTERNETU
JAU DABAR!
Kelios minutės, keli pelės spustelėjimai ir
Jūs:
• sužinosite visus „EasyLiner“ pranašumus;
• sukursite profilį „EasyLiner“ sistemoje;
• pritaikysite „EasyLiner“ savo reikmėms:
padidinsite maksimalią atsakomybę;
pailginsite kredito laikotarpį, pasirinksite
patogius mokėjimo terminus;

administruosite internetinėje „Coface“
sistemoje.
Kreditų valdymo įrankį „CofaNet“
rasite www.coface.lt. Čia Jūs galėsite:
• identifikuoti pirkėjus;
• kreiptis dėl kredito limitų;
• pranešti apie patirtus nuostolius;
• stebėti nuostolių dėl neapmokėtų

• iš karto sužinosite draudimo apsaugos
kainą: viena fiksuota kaina visam sutarties
galiojimo laikotarpiui;

sąskaitų atlyginimą;

• atspausdinsite, pasirašysite ir atsiųsite
sutartį mums.

„CofaMove“ – išmaniųjų telefonų

Dabar Jūsų verslas saugus!

DAUGIAU INFORMACIJOS:
COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR LIETUVOS FILIALAS
VILNIAUS G. 23, LT-01402 VILNIUS
TELEFONAS +370 5 279 1727
FAKSAS +370 5 279 1754
EL. PAŠTAS
OFFICE-LITHUANIA@COFACE.COM
WWW.COFACE.LT

• pasiekti klientų portfelio duomenis.

programėlė, skirta valdyti klientų bei
tiekėjų portfelį.

