Construiești o afacere puternică.
Cum alegi partenerii ideali?

INFORMAȚII DE AFACERI Suntem unul dintre liderii mondiali în furnizarea informaţiilor de credit şi ne bazăm pe
propria reţea globală de surse internaţionale de informare. Datele sunt introduse, în mod constant, într-o bază de date
de risc ce conţine informaţii cu privire la peste 50 de milioane de companii din întreaga lume şi formează structura de
bază a Coface în ceea ce priveşte evaluarea riscului de credit, asigurare şi soluţii financiare. Utilizând această bază de
date unică aveţi acces nu numai la informaţiile despre companii, dar şi la experienţa noastră în domeniul riscului de
credit.

www.coface.ro

• Înfiinţată în 1946 în Franţa
• Subsidiară a Natixis (fuzionarea Natexis Banque Populaire şi Groupe Caisse d’Epargne
în 2006)
• LIDER mondial în asigurările de export, având o cotă de piaţă de 25%
• Asiguratorul Guvernului Franţei pentru creditele guvernamentale de export
Vă aşteptaţi ca partenerul dumneavoastră de afaceri:
- să prezinte stabilitate şi siguranţă;
- să fie angajat în susţinerea dezvoltării dumneavoastră, la nivel local şi internaţional;
- să răspundă nevoilor dumneavoastră specifice şi să demonstreze flexibilitate.
Coface este partenerul de care aveţi nevoie.
Stabilitate şi siguranţă
Bazându-ne pe o experienţă internaţională de peste 60 de ani în managementul riscului
de credit, vă oferim o bază de date unică ce cuprinde peste 55 de milioane de companii
din întreaga lume.
Acoperire globală
Afacerea dumneavoastră are nevoie de susţinere indiferent de locul în care vă desfăşuraţi
activitatea.
Noi facem acest lucru posibil datorită prezenţei şi acoperirii noastre globale (peste 60
de ţări şi 220 de oraşe) care ne permit să fim aproape atât de dumneavoastră, cât şi
de partenerii dumneavoastră (deservim peste 100.000 de clienţi de toate mărimile din
întreaga lume). Lider de piaţă în termeni de expertiză la nivel mondial în export şi afaceri
internaţionale, suntem singura companie care vă poate oferi servicii integrate de afaceri:
• Asigurare de Credit Comercial
• Informaţii de Afaceri
• Managementul Creanţelor
Această abordare unică a pieţei noastre ne permite o amplă deschidere şi flexibilitate în
ceea ce priveşte modalitatea în care răspundem nevoilor dumneavoastră. Întrucât liniile
noastre de afaceri sunt interconectate, indiferent de serviciul de care aveţi nevoie, veţi
beneficia de expertiza noastră în toate celelalte linii de afaceri. Acordăm o foarte mare
importanţă fiabilităţii acestor servicii, astfel încât să putem oferi un plus de valoare atât
clienţilor noştri, cât şi activităţii noastre curente de gestionare a riscului comercial.
O organizaţie unică orientată către client
Doriţi să lucraţi cu un contact dedicat, responsabil pentru consecvenţa şi calitatea
serviciilor pe care le veţi primi cu privire la toate aspectele (rată de acceptare, timp de
răspuns, caracterul relevant al informaţiilor furnizate etc.).
Vă punem la dispoziţie un contact dedicat care să gestioneze toate nevoile dumneavoastră
pe întreaga durată a contractului.
Prin intermediul serviciului nostru de suport clienţi aveţi permanent la dispoziție un contact
autorizat să ofere informaţiile şi deciziile de care aveţi nevoie pe durata contractului
dumneavoastră.

Informații de Afaceri
pe scurt

Utilitatea fundamentală a acestui serviciu este reprezentată de
furnizarea informațiilor valoroase ce vă oferă posibilitatea evaluării
potențialelor relații de afaceri și clasificării partenerilor pe baza evaluării
situației generale și financiare.

De ce este vitală cunoașterea sănătății financiare
a partenerului de afaceri?
Pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră de protejare împotriva riscurilor ce apar în
timpul tranzacțiilor comerciale, este vital să identificați, în timp util, date despre procedurile
de insolvabilitate deschise împotriva firmei subiect (publicate oficial de Ministerul Justiției
prin Registrul Comerțului), eliminându-se astfel riscul înregistrării eventualelor pierderi și
al scăderii cifrei de afaceri.

Ce reprezintă baza de date ICON?
Baza de date online ICON (http://icon.cofacecentraleurope.com) reprezintă:
●●

Cea mai mare bază de date din Europa Centrală și de Est, având peste 8.6 milioane de
firme cercetate (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria)

●●

1.5 milioane de companii din România înregistrate cu date primare

●●

60.000 de Rapoarte de credit ce pot fi descărcate online

●●

Singura bază de date care conține informații despre insolvența și falimentele din
România

●●

Accesul rapid și usor, pe bază de parolă și utilizator, la informații despre partenerii
dumneavoastră de afaceri.

Care sunt beneficiile utilizării bazei de date ICON?
●●

Confirmarea imediată a primirii comenzii dumneavoastră și a numărului alocat în baza de
date

●●

Urmărirea stadiului comenzii pe durata procesării sale de către Coface

●●

Prezentarea unei arhive electronice cu toate rapoartele comandate de dumneavoastră

●●

Permiterea comunicării rapide cu analiștii Coface pentru detalii sau întrebări
suplimentare

Ce este un raport de credit?
Raportul de credit Coface reprezintă un instrument de bază în managementul riscului
de credit, ce redă profilul complet al unei companii, oferind suportul necesar evaluării
situației partenerilor dumneavoastră de afaceri și adoptării unor decizii bine fundamentate
referitoare la oportunitatea dezvoltării unui parteneriat comercial cu aceștia.
Rapoartele de credit vă pun la dispoziție informații complete și actualizate despre un
partener de afaceri actual sau potențial, precum și rezultatul analizei acestor informații,
sub forma unui rating acordat companiei analizate și prin recomandarea unei limite de
credit comercial. Aceasta reprezintă valoarea estimată a creditului maxim ce poate fi
acordat unei companii investigate în condiții de siguranță.

Cum accesați rapoartele de credit solicitate de
dumneavoastră ?
Rapoartele de credit conțin informații din baza de date ICON, care acoperă un număr de
8,6 milioane de companii din Europa Centrală și de Est. Aceste date sunt suplimentate
de informații extrase din sistemul de colectare creanțe al Coface Central Europe - DCON.

Care sunt avantajele utilizării raportului de
credit?

Pentru mai multe informații:
Tel: 0040 21 231 60 20
www.coface.ro

●●

Selectarea partenerilor de afaceri ideali, prin minimizarea riscurilor în alegerea
clienților sau furnizorilor interni sau externi

●●

Cooperarea cu societăți de asigurare a creditelor comerciale

●●

Economie de timp și resurse, precum și concentrarea acestora spre activitatea
de bază a companiei dumneavoastră

●●

Minimizarea riscurilor din partea furnizorilor și clienților

●●

Crearea unei imagini obiective a sănătății financiare a partenerilor de afaceri

