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Lisboa, 12 de Novembro de 2019

A Coface lança uma oferta inovadora destinada às PME: a apólice
EasyLiner, uma solução simples e de gestão on-line para a
protecção face ao risco de incumprimento
Tendo em consideração que um grande número de empresas enfrenta atrasos de pagamento,
a Coface lança uma solução inovadora destinada exclusivamente para as Pequenas e Médias
Empresas, que estão particularmente vulneráveis às consequências de uma falta de
pagamento dos seus clientes.
Desta forma, a Coface desenvolveu uma solução específica para as PME que responde a
duas necessidades: a protecção e a acessibilidade. A apólice EasyLiner proporciona uma
cobertura de qualidade, adaptada às necessidades das PME, bem como um processo de
subscrição simplificado que concede às empresas a disponibilidade necessária para
concentrarem-se a gestão do seu negócio.
A EasyLiner é uma apólice simplificada, uma solução “chave na mão” com um preço fixo que
inclui:
 Um estudo de clientes que permite às PME informação acerca da qualidade dos seus
clientes, para limitar o risco de incumprimento;
 O serviço de cobranças de facturas pendentes de pagamento e uma indemnização
rápida, após 4 meses da declaração de incumprimento.
A Coface também desenvolveu um sistema de subscrição de seguro de crédito “on-line”
inovador. As PME podem configurar on-line a protecção que melhor se adapta ao seu perfil de
negócio. Numa questão de minutos, podem implementar a sua protecção contra o risco de
incumprimento, podendo solicitar o apoio de um gestor para responder às suas dúvidas.
Esta nova solução, já disponível em Espanha e no Reino Unido, implementar-se-á
progressivamente nos países onde a Coface está presente, com uma configuração adequada
às circunstâncias locais de cada país.
“As PME precisam de concentram-se no desenvolvimento do seu negócio, num clima de
confiança. Necessitam de uma seguradora sólida, que lhes ofereça estabilidade na protecção
face ao risco de incumprimento e a apólice EasyLiner da Coface proporciona essa
segurança", afirma José Monteiro, Country Manager da Coface em Portugal.
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CONTACTO
Claudia MOUSINHO - T. (+351) 211 545 408 claudia.mousinho@coface.com
Coface: for trade - Building business together
Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada fazem da Coface uma referência em
seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Com a ambição de se tornar na seguradora de crédito mais ágil
do mercado, os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes na
construção de negócios dinâmicos e de sucesso. Os serviços e soluções da Coface protegem e ajudam as empresas
na tomada de decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda tanto no mercado doméstico
como na exportação. Em 2018, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países e registou um volume de negócios
de 1.385 milhões de euros.
www.coface.com
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