
SUTEIKITE SAVO VERSLUI PRANAŠUMĄ - 
RINKITĖS TRADELINER!

TradeLiner – pirmasis kredito draudimo sprendimas, priderinamas 
prie Jūsų verslo pokyčių. Jums nebereikia keisti kredito draudimo 
sutarties, keičiantis verslo aplinkybėms. Prireikus lankstesnės 
draudimo apsaugos, TradeLiner tai gali suteikti akimirksniu.

TradeLiner Jums siūlo solidžią pinigų srautų apsaugą ir veiksmingą 
kredito administravimo pagalbą, kad leistų Jums jaustis ramiau, 
suteiktų finansinį stabilumą ir palengvintų verslo plėtrą.

T
TradeLiner siūlo tris esminius dalykus, 
užtikrinančius veiksmingą kredito, 
kurį suteikiate savo klientams, 
administravimą.

Tarptautinės paslaugos skirtos Jūsų verslui 
apsaugoti

 Blogų skolų prevencija.  
  Coface reguliariai įvertina 

kiekvieną Jūsų klientą, kad 
įsitikintų, jog nesudarote 
rizikingų prekybos sandorių 
su prastai atsiskaitančiais 
klientais.

  Neapmokėtų sąskaitų 
išieškojimas. 

  Coface tarptautinis skolų 
išieškojimo ekspertų tinklas 
naudoja veiksmingas i r 
profesionalias priemones, 
padedančias išieškoti Jums 
skolas ir kartu išlaikyti gerus 
dalykinius santykius su Jūsų 
klientu.

 Kompensavimas. 
  Jeigu išieškojimo procesas 

užsitęsia ilgiau, nei tikėtasi, 
arba iš viso nepavyksta, 
Coface kompensuoja Jūsų 
patirtus nuostolius.



  TradeLiner iš anksto priderinamas prie Jūsų verslo 
pokyčių

Pasirinkite iš daugybės įvairių galimybių ir 

paslaugų, kad būtumėte lankstūs  ir saugūs. 
Susikurkite sau tinkantį kredito draudimo 
variantą.

Turite pristatyti neplanuotą arba skubų užsakymą 
ir neturite laiko kreiptis dėl pirkėjo draudimo 
apsaugos? Mes Jums padėsime ir suteiksime 
pirkėjo draudimo apsaugą atgaline data.

MES TURIME SPRENDIMĄ JŪSŲ 
IŠSKIRTINIAMS POREIKIAMS

Jeigu su Jumis neatsiskaitė, galite paankstinti 
kompensacijos terminą pagal savo verslo 
poreikius.

Jūsų mažiausia metinė draudimo įmoka 
kiekvienais metais koreguojama automatiškai, 
atsižvelgiant į praėjusių metų apyvartą.

Jūs mokate savo draudimo įmoką, kai sandoris 
jau įvykęs. Mes nereikalaujame draudimo įmokų 
iš anksto.

Daugiau informacijos 

apie TradeLiner rasite  

www.coface.lt
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TRADELINER:
VISAPUSIŠKAS SPRENDIMAS PASIRINKIMO GALIMYBĖS

  Apsauga nuo klientų nemokumo arba 
finansinių įsipareigojimų už visus Jūsų 
pardavimus pagal atidėto mokėjimo 
sąlygas nevykdymo.

  Draudimo apsauga pritaikyta atsižvelgiant 
į kiekvieną Jūsų klientą.

  Laisvė pasirinkti draudimo apsaugos dydį.

  Galimybė numatyti lanksčias atsiskaitymo 
sąlygas klientams.

 Kompensuojama iki 90% Jūsų nuostolių.

  Skolų išieškojimo paslaugos.

  Internetinis įrankis CofaNet leidžia 
valdyti savo pirkėjų (klientų) portfelį ir jų 
draudimo apsaugą. 

Apsauga nuo 
politinių įvykių

Išankstinių mokėjimų 
tiekėjams apsauga

Privalomų užsakymų 
apsauga

Draudimas apima 
neatsiskaitymą dėl karo, 
valiutos pervedimo 
apribojimų ir, kt. 

Draudimas apima 
negrąžintinus  išankstinius 
mokėjimus tiekėjams.

Papildomai apdraudžiami 
užsakymai, kurie turi būti pristatyti 
po to, kai pirkėjo draudimo 
apsauga buvo sumažinta arba 
panaikinta.

Apsauga nuo 
stichinių nelaimių

TopLiner Bendroji franšizė

Draudimas apima 
neatsiskaitymą dėl stichinių 
nelaimių.

Galimybė pasididinti draudimo 
apimtį, jeigu esamos draudimo 
apsaugos Jūsų pirkėjams 
nepakanka.

Balanso apsauga, suteikianti tik 
didelių nuostolių draudimą.

Ginčijamų skolų 
draudimas

Gamybinės rizikos 
draudimas

Mokėjimų pagal 
konsignacijos sutartis 
draudimas

Paspartina kompensavimo 
procesą ir padeda adminis-
truoti ginčijamas skolas.

Draudimas apima gamybos 
išlaidas, jeigu pirkėjas tampa 
nemokus dar prieš pristatant 
užsakymą.

Draudimo apsauga taikoma 
prekių, esančių pirkėjo 
patalpose, pardavimams.

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR Lietuvos filialas

Vilniaus g. 23, LT-01402 Vilnius
Telefonas: (+370~5) 2791727
Faksas: (+370~5) 2791754
El. paštas: draudimas@coface.com

www.coface.lt


