
“ DAJTE SVOJEMU POSLU PREDNOST:  
ODLOČITE SE ZA TRADELINER!”

TradeLiner je celovita rešitev za zavarovanje terjatev, ki 
podjetja zaščiti pred nepotrebnimi stroški in nevšečnostmi 
zaradi zamud pri plačilih in insolventnosti kupcev.

S produktom TradeLiner pridobite zanesljivo zaščito vaših 
denarnih tokov in učinkovito podporo pri upravljanju 
terjatev, kar vam omogoča brezskrbno poslovanje, 
finančno stabilnost in zdravo rast poslovanja.

T radeLiner prinaša tri bistvene 
prednosti, ki vam zagotavljajo 
učinkovito upravljanje tveganj pri 
poslovanju na odloženo plačilo.

Globalne storitve za zaščito vašega poslovanja

  Preprečevanje slabih 
terjatev: 

  Coface PKZ redno ocenjuje 
vsakega vašega kupca z 
namenom, da ne poslujete 
pod tveganimi pogoji s slabimi 
plačniki.

  Izterjava neplačanih 
računov: 

  Mednarodna mreža izkušenih 
strokovnjakov za izterjavo 
Skupine Coface z učinkovitimi 
in strokovnimi tehnikami izvaja 
izterjavo neplačanih računov, 
hkrati pa vam pomaga ohraniti 
sodelovanje s kupcem.

  Izplačilo zavarovalnine 
za nastalo škodo: 

  V primeru, da izterjava traja 
dlje kot pričakovano ali je 
neuspešna, vam Coface PKZ 
izplača zavarovalnino kot 
nadomestilo za škodo, ki ste jo 
utrpeli zaradi neplačila vašega 
kupca.



  TradeLiner: celovita, po meri izdelana rešitev za 
zavarovanje terjatev 
Izbirajte med širokim naborom opcij dodatnih kritij in storitev, da izboljšate vaše zavarovalno 

kritje in poiščete zavarovalno rešitev, ki bo ustrezala vašim potrebam. 

POTREBUJETE KRITJE V PRIMERU 
NEPLAČILA VAŠIH KUPCEV?  
MI IMAMO REŠITEV!

TRADELINER: CELOVITA, PO MERI 
IZDELANA ZAVAROVALNA REŠITEV OPCIJE DODATNIH KRITIJ

  Zavarovalno kritje škode, ki jo utrpite 
zaradi neplačila, ki izvira iz insolventosti 
vašega kupca ali zamude s plačilom 
vašega kupca 

  Zavarovanje vaše celotne prodaje na 
odloženo plačilo 

  Zavarovalno kritje prilagojeno vašim 
kupcem

  Prilagodljivost glede plačilnih pogojev, ki 
jih zagotovite svojim kupcem

  Izplačilo zavarovalnine v višini do 90 % 
škode, ki ste jo utrpeli zaradi neplačila 
vašega kupca

  Storitve izterjave vaših neplačanih 
terjatev v okviru Skupine Coface

   Preglednost premijske stopnje za vsa 
izbrana zavarovalna kritja 

  Spletno orodje »CofaNet Essentials« za 
celovito upravljanje zavarovanja terjatev  

Kritje političnih 
dogodkov

Kritje avansov Podaljšano kritje 
zavezujočih naročil

Krije škodo nastalo zaradi 
neplačila, ki izvira iz 
političnega dogodka kot je 
valutna devalvacija, vojna, 
ukrepi, ki preprečujejo 
prenos denarnih sredstev, ...

Krije škodo nastalo zaradi 
nevračila predplačil (avansov) 
plačanih dobaviteljem.

Zavarovalno kritje se podaljša 
na dobave iz naslova 
zavezujočih naročil, opravljene 
po znižanju ali ukinitvi 
odločitve o zavarovalnem kritju.

Kritje naravnih  
katastrof

Diskrecijski limiti Prag za izplačilo  
zavarovalnin (AFL)

Krije škodo nastalo zaradi 
neplačila, ki izvira iz naravne 
katastrofe.

Več opcij diskrecijskih limitov, 
prilagojenih vašemu postopku 
upravljanja tveganj.

Zaščita, ki zagotavlja 
zavarovalno kritje samo za 
izredne (višje) škode.

Sporne terjatve Preddobavno kritje Kritje konsignacijske 
prodaje

Izplačilo akontacije za-
varovalnine in pomoč pri 
razreševanju spornih terjatev.

Kritje proizvodnih stroškov 
v primeru, da kupec pred 
dobavo postane insolventen.

Krije škodo nastalo zaradi 
neplačila, ki izvira iz prodaje 
blaga iz konsignacijske zaloge, 
ki se nahaja na skladišču 
kupca.

  TradeLiner se proaktivno prilagaja razvoju vašega 
poslovanja

Morate izpolniti nepričakovano, nujno naročilo 
in ne utegnete vložiti zahtevka za zavarovanje 
terjatev? Pomagali vam bomo z zavarovanjem, 
veljavnim za nazaj.

V primeru neplačanih terjatev se lahko odločite 
za predčasno izplačilo zavarovalnine, kadar koli 
je to pomembno za vaše poslovanje.

Lahko izbirate med več možnostmi plačila 
premije. 

Za več informacij o 
produktu TradeLiner 
obiščite našo spletno 
stran: www.coface.si 
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