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PATIKIMAS PARTNERIS

„COFACE“: PREKYBAI.
KURKIME VERSLĄ
KARTU

AA - reitingas pagal „Fitch“ ir A2 pagal „Moody’s“.
Daugiau nei 70 metų patirtis kreditų draudimo srityje.

Daugiau kaip 70 metų patirtis ir

INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI

tankiausias tarptautinis tinklas

Sutarties sąlygos pritaikomos prie Jūsų verslo masto, veiklos srities
ar strategijos.

PASAULINIS TINKLAS
„Coface“ tiesiogiai veikia 100 šalių, o savo sprendimus siūlo 200
šalių klientams.

užtikrina „Coface“ profesionalumą
kreditų draudimo ir neatsiskaitymo

ĮMONIŲ KREDITINGUMO VERTINIMAS

rizikos valdymo srityje bei pasaulio

145 mln. Europos įmonių duomenų bazė ir įvairios verslo
informacijos paslaugos nuo stebėsenos iki kreditingumo ataskaitų.

ekonomikoje.
Mūsų ekspertai dirba pasaulio

KVALIFIKUOTI RIZIKOS ANALITIKAI

ekonomikos ritmu, teikdami patikimą

44 šalyse įsikūrusi daugiau nei 350 ekspertų grupė priima
sprendimus ir stebi įmonių riziką.

informaciją 50 000 klientų visame
pasaulyje kuriant tvarų, augantį ir

VISAPUSIŠKAS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

sėkmingą verslą. Mūsų paslaugos

Galimybė naudotis mūsų skolų išieškojimo paslaugomis visame
pasaulyje. Internetinę skolų išieškojimo skaičiuoklę rasite
www.e-skolos.lt.

bei sprendimai apsaugo bendrovių
pardavimo pajamas ir padeda joms
priimti sprendimus, kurie būtini

ATSIDAVUSI KOMANDA

gerinant jų gebėjimą parduoti vietos ir

Daugiau nei 13 metų Baltijos šalyse. Mūsų vietos komanda visada
arčiau Jūsų.

eksporto rinkose.
Siekdami tapti lanksčiausia pasauline
kreditų draudimo partnere remiamės

SUTARČIŲ VALDYMAS INTERNETU

savo vertybėmis – dėmesiu klientui,

„CofaNet Essentials“: valdykite savo kreditų draudimą individualiai.
Naudokitės mūsų papildomomis internetinėmis paslaugomis „CofaNet Policy Master“ ir „CofaNet Cash Master“, paprastesniam
gautinų sumų valdymui.
„Coface“ lydės Jus visur ir visada - prie „CofaNet“ galėsite prisijungti
per išmaniąją programėlę „CofaMove“.

profesionalumu, drąsa ir atsakomybe
bei bendradarbiavimu. Tikime, kad
mūsų žinios gali būti Jūsų auganti
prekyba.

KAIP TAI VEIKIA?

KAS YRA KREDITŲ
DRAUDIMAS?

Paprastai įmonės draudžia visus arba daugumą atidėtų mokėjimų, t.y. gali
nuspręsti neatsiskaitymo riziką valdyti eksporto, vietiniuose ar abiejų tipų
pardavimuose.
Draudiminio laikotarpio eigoje mes vertiname Jūsų klientų finansinį pajėgumą
ir pateikiame prekybos sumos rekomendaciją. Jei Jūsų klientas nevykdo savo
įsipareigojimų, pradedame skolų išieškojimą ir atlyginame iki 90 % apdraustų
atidėtų mokėjimų.
Kadangi „Coface“ veikia visame pasaulyje, užsienio šalyse įsikūrusius pirkėjus
pažinsite taip pat gerai, kaip ir vietinius. Mūsų ekspertai yra arti Jūsų klientų.
Be to, Jums, kaip klientui, suteikiame prieigą prie internetinio prekinio kredito
draudimo valdymo įrankio „CofaNet“, su šia programa susietoje duomenų
bazėje rasite daugiau nei 145 mln. įmonių iš Europos ir viso pasaulio bei
galėsite nuspręsti užsakyti, pakeisti arba atšaukti draudimo apsaugą.

Tai veiksminga finansinės rizikos valdymo priemonė, kuri apsaugo Jūsų
įmonę nuo nuostolių, susijusių su Jūsų
pirkėjams suteiktais atidėtais mokėjimais.
Kreditų draudimas užtikrina, kad nenumatyti vieno ar kelių Jūsų klientų
sunkumai nepakenks Jūsų įmonės finansiniams srautams. Ši priemonė taip pat
padeda Jums valdyti riziką, taip užbėgant už akių dideliems nuostoliams.

Prekinio kredito draudimas.
Neįvykdytų įsipareigojimų
atveju ,,Coface’’ atlygina iki
90% apdraustų gautinų sumų.
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Skolų
išieškojimas

2

Draudimo
įmoka

1

JŪSŲ
ĮMONĖ

Rizikos
vertinimas

Perka prekes ar paslaugas ir moka sutartais terminais.
Pirkėjo kreditas.

(Draudėjas)

JŪSŲ
KLIENTAS
4

3

(Pirkėjas/
skolininkas)

Parduoda prekes ar paslaugas ir tvirtina mokėjimo terminus.
Tiekėjo kreditas.
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MŪSŲ PROFESIONALIOS
PASLAUGOS JUMS
R IZ I KOS
P R E VE N CIJA

R IZ I KOS
D R AU D I MA S

SKOLŲ
IŠIEŠKOJIMAS IR
NUOSTOLIŲ
ATLYGINIMAS

Kodėl?

Kodėl?

Kodėl?

Kad pasirinktumėte mokius
ir patikimus klientus arba
potencialius pirkėjus ir tvariai
plėtotumėte verslą – tinkamas
rizikos valdymas prasideda nuo
veiksmingos prevencijos.

Kad apsisaugotumėte nuo nesumokėtų
skolų ir užtikrintumėte veiklos tęstinumą
bei ilgalaikę savo verslo plėtrą.

Kad sušvelnintumėte
nesumokėtų skolų finansines
pasekmes, išlaisvintumėte
verslą nuo skolų išieškojimo
naštos ir palaikytumėte puikius
komercinius santykius.

Nauda
#ŽINOKITE. „Coface“ yra
ekspertų bendruomenė, kurie
renka ir analizuoja informaciją
apie milijonus įmonių ir kurie
specializuojasi kiekvieno verslo
sektoriaus specifikoje. „Coface“
suteikia Jums galimybę geriau
suprasti ir įvertinti savo klientų
bei potencialių pirkėjų galimybes
vykdyti finansinius įsipareigojimus.
#MATUOKITE. „Coface“ skolininkų
rizikos vertinimo rodiklis (DRA)
leidžia įvertinti skolininkų
kreditingumą ir sutelkti pastangas
į mokius klientus ar potencialius
pirkėjus.
#VERTINKITE. „Coface“ svertinis
portfelio įvertinimo (WAP)
rodiklis leidžia susidaryti globalų
ir kiekybiškai išreikštą vaizdą apie
Jūsų klientų portfelio kokybę, kad
galėtumėte atitinkamai koreguoti
mokėjimo sąlygas.
#PROGNOZUOKITE. „Coface“
kasmet išleidžia apie šimtą
ekonominių studijų, kurios padeda
geriau suprasti klientų mikro ir
makroekonominę aplinką.

Nauda
Naudodamos „Coface“ kreditų draudimo
sprendimus, įmonės apsaugo atidėtus
mokėjimus ir užsitikrina finansinių srautų
stabilumą.
#DRAUSKITĖS. „Coface“ draudžia pirkėjui
suteiktus atidėtus mokėjimus, prekiaujant
su atidėjimu. Jeigu pirkėjas nevykdo
įsipareigojimo, mes, remdamiesi draudimo
sutartimi, atlyginame apsidraudusios
įmonės finansinius nuostolius.
#APSISAUGOKITE. Kreditų draudimas
yra patikimas būdas apsaugoti savo
pajamas ir darbo rezultatus, taip pat,
geriau valdyti riziką ir ,žinoma, įmonės
balansą.

1

TARPTAUTINIS
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO
EKSPERTŲ TINKLAS:

Nauda
#IŠMOKA. „Coface“ atlygina iki
90 proc. („apdraustoji dalis“) bet
kurios, laiku nesumokėtos, sumos.
#DELEGUOKITE. Mes rūpinamės
nesumokėtų skolų išieškojimu už
Jus. Taip Jums nebereikia valdyti
šio su ginčais susijusio etapo: ne tik
sutaupote brangaus laiko ir pinigų,
bet ir šsaugote gerus santykius su
klientais!
„Coface“ tarptautinei skolų
išieškojimo ekspertų komandai
talkina visas tinklas, kuris susideda
iš 32 skolų išieškojimo įmonių ir 185
advokatų kontorų daugiau nei 200
šalių. Tai reiškia, kad tiesiogiai ir
greitai susisiekiame su skolininkais,
optimizuodami skolos išieškojimo
galimybę. „Coface“ valdo visą
procesą ir nuolat informuoja Jus
apie pasiektą pažangą ir rezultatus.

230/

„COFACE“ SKOLŲ
IŠIEŠKOJIMO EKSPERTŲ

185/

TEISININKŲ KONTOROS

/ 32

PARTNERIŲ
ĮMONĖS
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STANDARTINĖ PREKINIO KREDITO
DRAUDIMO VEIKIMO SCHEMA
Maksimalus
sąskaitos išrašymo
terminas, nurodytas
draudimo sutartyje

Sąskaitos
išrašymas

Pirkėjo rizikos
įvertinimas ir
kredito limito
nustatymas

Maksimalus
atidėto mokėjimo
terminas, nurodytas
draudimo sutartyje

Atidėto mokėjimo
laikotarpis,
nurodytas sąskaitoje

Produkto/paslaugos
pardavimas

Maksimalus pranešimo
apie uždelstą skolą
pateikimo terminas,
nurodytas draudimo
sutartyje

Pranešimas apie
uždelstą skolą

Vėlavimas
apmokėti

DRAUDIMO APSAUGA GALIOJA

Maksimalus skolos
išieškojimo ir
dokumentų
pateikimo terminas,
nurodytas draudimo
sutartyje

Maksimalus
išmokos terminas,
nurodytas
draudimo
sutartyje

Skolos išieškojimas,
dokumentų pateikimas

Tariamas nemokumas

Išmoka

DRAUDIMO APSAUGOS NAUJIEMS
PARDAVIMAMS NĖRA

MŪSŲ PRODUKTAI IR PASLAUGOS
PREKINIO KREDITO DR AUDIMAS
„EASYLINER“
„Viskas viename“ sprendimas
„EasyLiner“ skirtas labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios:
• nori apsisaugoti nuo neatsiskaitymo
rizikos vidaus ir tarptautinėje rinkoje;
• turi ne mažesnę nei 700 000 eurų
apyvartą vidaus ir/arba tarptautinėje
rinkoje;
• nori pasinaudoti keliais
spragtelėjimais pasiekiamu paprastu
ir prieinamu pasiūlymu internetu.

„TR ADELINE R “

„COFACE GLOBAL SOLUTIONS“

Išsamus ir lankstus pasiūlymas
„TradeLiner“ skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios:
• parduoda ir gauna daugiau kaip
1 mln. eurų pajamų iš pardavimo;
• nori pritaikyti sutartį savo verslo
poreikiams (apdrausta procentinė
dalis, laikotarpis, į draudimo
apsaugą įtrauktos šalys ir kt.);
• nori užsitikrinti savo komercinius
sandorius ir apsisaugoti nuo
neatsiskaitymo rizikos;
• naudodamosi papildomomis
parinktimis, nori apsidrausti nuo
visų rizikos rūšių: komercinės,
politinės, stichinių nelaimių ir kt.

Draudimas, skirta daugiašalėms
įmonėms.
„Coface“ pasauliniai sprendimai skirti daugiašalėms įmonėms, kurios:
• turi padalinius bent dviejose šalyse
ir nori apdrausti ne mažesnę, kaip
200 mln. eurų apyvartą;
• pageidauja pagalbos
struktūruojant apsaugą pasauliniu
mastu, taip siekdamos optimizuoti
plėtrą;
• pageidauja pasaulinės rizikos
valdymo priemonių ir paslaugų, o
taip pat asmeniško vietos ekspertų
komandos požiūrio.

KITA
INFORMACIJA IR
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

Informacinės ataskaitos, individualus įmonių vertinimas, įmonių
stebėsena ir kitos informacinės paslaugos apie įmones iš Europos ir
viso pasaulio bei tarptautinės skolų išieškojimo paslaugos.

COFACE BALTICS
A. TUMĖNO G. 4, VAKARŲ ĮĖJIMAS, 6 AUKŠTAS
LT-01109 VILNIUS
TELEFONAS: (+370~5) 2791727
FAKSAS: (+370~5) 2791754
El. paštas: office-lithuania@coface.com
www.coface.lt

