
“VI VODITE SVOJE PODJETJE,
MI GA ZAVARUJEMO!”

ZAŠČITA VAŠEGA PODJETJA -
EasyLiner je celovita rešitev za zaščito pred neplačilom vaših 
zapadlih terjatev do kupcev doma ali v tujini.
EasyLiner prinaša tri bistvene prednosti, ki vam zagotavljajo 
učinkovito upravljanje tveganj pri poslovanju na odloženo 
plačilo: 

••   Informacije: Coface redno ocenjuje vsakega vašega kupca 
z namenom, da ne poslujete s slabimi plačniki

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

•   •   Izplačilo zavarovalnine  za nastalo škodo:Izplačilo zavarovalnine  za nastalo škodo: V primeru V primeru, 
da izterjava traja dlje kot pričakovano ali je neuspešna, 
vam Coface izplača zavarovalnino kot nadomestilo za 
škodo, ki ste jo utrpeli zaradi neplačila vašega kupca

SPROSTITEV VAŠEGA ČASA IN SREDSTEV ZA 
RAZVOJ PODJETJA -
EasyLiner vam omogoča, da:

•• izpopolnete in izboljšate postopek upravljanja kreditnih 
tveganj ter tako poskrbite za varen razvoj vašega podjetja

•• svoja sredstva in vire bolje izkoristite, saj ne boste več 
porabljali časa in energije za izterjavo vaših terjatev

•• dostopate do novih poslovnih priložnosti, saj boste lahko 
samozavestno in brezskrbno širili svoje poslovanje na nove 
trge

DOSTOP DO BOLJŠEGA FINANCIRANJA -
EasyLiner vam pomaga:

•• izboljšati vašo bilanco stanja tako, da zaščiti enega od vaših 
najpomembnejših sredstev pred nepredvideno škodo

•• da si zagotovite boljše pogoje kreditiranja

•• pri dostopu do več obratnih sredstev s strani vaše banke, 
tako da banki vinkulirate pravico do izplačila zavarovalnine 
kot dodatno zavarovanje

Zavarovanec 
PRODAJALEC

KUPEC

Plačilo

Zaščita pred neplačilom 
terjatev 
& izplačilo zavarovalnine

Spremljanje tveganj & 
izterjava terjatev

EasyLiner, produkt zasnovan za manjša in srednje velika podjetja, vam nudi zaščito pred 
neplačilom zapadlih terjatev.



ZAHTEVAJTE PONUDBO ZDAJ IN

••   Odkrijte vse prednosti EasyLinerja.
••   EasyLiner prilagodite svojim potrebam: kontaktirajte 
našega svetovalca in se dogovorite za ustrezen 
maksimalen plačilni rok, maksimalno zavarovalnino in 
določite vaše plačilne roke.     
••   Pridobite informacijo o pogodbeni ceni: fiksna 
pogodbena cena za posamezno zavarovalno 
obdobje.

Sledi le še podpis zavarovalne pogodbe - in vaše podjetje 
je zavarovano!

UPRAVLJANJE KREDITNIH TVEGANJ POSTANE 
PREPROSTO IN ENOSTAVNO -
 
•• Kadarkoli lahko pošljete zahtevek za izdajo EasyLiner 
ponudbe: ponudba bo pripravljena takoj po prejemu vaših 
podatkov

••  Za določitev letne premije je potrebnih le nekaj podatkov: 
promet, velikost portfelja in zavarovana poslovna dejavnost

••   Imate točen podatek o končni pogodbeni ceni za EasyLiner 
saj velja princip "enotne cene". Brez skrbi, vaš strošek je fiksen

•• Domača in izvozna prodaja sta zavarovani v okviru ene 
zavarovalne pogodbe. Če se odločite za širitev svojega 
poslovanja na tuje trge, to lahko storite brez dodatnih stroškov

••   Preko spletnega portala CofaNet Essentials lahko dostopate 
do vseh naših orodij za upravljanje kreditnih tveganj, kadar 
koli in kjer koli želite
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ZA DODATNE INFORMACIJE NAS POKLIČITE, PIŠITE ALI PA OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
+386 (0) 1 2005 801

info-si@coface.com 

www.coface.si

« BREZSKRBNO POSLOVANJE »

CofaNet Essentials: Vaše orodje za upravljanje kreditnih 
tveganj

••   Identificirajte svoje kupce

••   Zaprosite za odločitve o zavarovalnem kritju

••   Vložite škodne zahtevke

••   Spremljajte likvidacijo vaših škodnih zahtevkov

••   Dostopajte do analize portfelja kupcev
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