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Lisboa, 22 de Junho de 2015



A Coface renova a oferta de seguro de crédito
com o seu novo contrato TradeLiner
Com o objectivo de responder à evolução das necessidades do seguro de
crédito das empresas, a Coface actualizou a sua principal apólice, chamada
agora TradeLiner. Esta nova proposta surge na sequência da experiência
adquirida pela Coface com a primeira oferta de protecção internacional contra o
risco de incumprimento, introduzida há quinze anos, e que tem por base o
desejo de ir mais além na protecção das empresas que actuam na economia
real.
“Em sequência do lançamento do EasyLiner em 2014, dirigida ao sector das PME’s, o
TradeLiner oferece uma solução para satisfazer os requisitos e as expectativas em termos de
flexibilidade, uma vasta gama de opções e a reactividade necessária no actual ambiente
empresarial. Além do compromisso de qualidade e transparência para empresas que
comercializam produtos ou serviços a crédito, naquele que é ainda um clima económico difícil,
a Coface acrescentou um alicerce fundamental com uma nova oferta segmentada e global de
produto; como parte de uma estratégia de inovação que começou há três anos”, explicou
Patrice Luscan, Director de Marketing e Estratégia do Grupo.
Maior transparência e reactividade, reflectindo as necessidades das empresas


Com o TradeLiner, a Coface irá oferecer às empresas em 98 países, serviços integrais para
proteger as suas actividades empresariais no caso de insolvência ou pagamento em atraso
por parte dos compradores: prevenção contra não pagamento, cobrança de facturas não
pagas e, indemnização se a cobrança falhar ou demorar mais tempo do que o esperado para
ser concluída.
Esta nova oferta foi concebida e desenvolvida para facilitar a obtenção de cobertura de
seguro de crédito por parte das empresas e posteriormente uma gestão mais próxima de
acordo com as suas necessidades comerciais. As suas características principais são a
simplicidade e a flexibilidade:







A cobertura de seguro de crédito foi simplificada e tornou-se de entendimento mais
fácil, com total transparência nos serviços oferecidos;
Os prémios são facturados com base no volume de negócios real e o prémio mínimo
anual é ajustado automaticamente numa base anual, ajudando assim a reduzir a
incerteza orçamental;
Se uma empresa enfrentar problemas de liquidez como consequência de créditos não
pagos, o tempo limite de indemnização pode ser abreviado de cinco, para quatro, três
ou até dois meses. Esta é uma das mais exclusivas e valiosas características do
TradeLiner.
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Cobertura abrangente optimizada por uma vasta gama de opções
O TradeLiner é também uma solução personalizada, graças às várias opções disponíveis
para cobrir vários tipos de riscos: político, natural, catástrofe natural, risco de fabrico, dívida
contestada, adiantamentos pagos aos fornecedores ou em vendas à consignação. Entre as
várias opções disponíveis existe a cobertura adicional TopLiner (que pode ser requerida no
caso de uma cobertura inicial abaixo do pedido ou recusada) tem sido muito bem recebida
pelas empresas desde o seu lançamento no final de 2012 e é uma das várias opções
disponíveis.


PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Carolina Carretero - Tel.: 211 545 400 - caroline.carretero@coface.com
Alina Bordalo - Tel.: 211 545 400 – alina.bordalo@coface.com
Sobre a Coface:
O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo o mundo soluções
globais para protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado
doméstico como na exportação. Em 2014, o Grupo, apoiado pelos seus 4.406 colaboradores, registou
um volume de negócios consolidado de €1.441 mil milhões. Com presença directa e indirectamente
em 98 países, segura as transacções de cerca de 40.000 empresas em mais 200 países. A cada trimestre a Coface publica as suas avaliações de risco país para 160 países, com base no seu conhecimento exclusivo do comportamento de pagamento das empresas e na experiência dos seus 350 analistas de risco, que usufruem de grande proximidade dos clientes e dos seus devedores.
Em França, a Coface gere as garantias públicas à exportação em nome do Estado Francês.
www.coface.com
Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA





