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Lisboa, 28 Julho de 2014

A Sérvia torna-se o 98º mercado de seguro de crédito da Coface
A Coface, uma seguradora de crédito líder mundial, está a enriquecer a sua
oferta na Sérvia através de uma parceria local com a Axa. De agora em diante,
para além dos serviços de recuperação de crédito e informação comercial, as
empresas Sérvias podem beneficiar da longa experiência da Coface em seguro
de crédito e da sua presença internacional.
Presente na Sérvia desde 2007, tanto no mercado de recuperação de crédito como no de
informação empresarial, a Coface celebrou um contrato de parceria técnica com a Axa
Nezivotno Osiguranje, para comercializar os seus serviços de seguro de crédito. Desde o dia
01 de Julho, as empresas Sérvias têm conseguido aceder ao profundo conhecimento e à
experiência da Coface na prevenção e protecção dos riscos de crédito relacionados com as
suas transacções comerciais, bem como, às abrangentes análises macro e microeconómica
realizadas pelo grupo.
“Enquanto país candidato à União Europeia, a Sérvia é um mercado estratégico para a
expansão da Coface” explica Katarzyna Kompowska, Directora da Região da Europa Central.
“Ano após ano, a Coface continua a fortalecer a sua posição na Europa Central, uma região
particularmente dinâmica em termos comerciais, com um atractivo potencial de crescimento.
Hoje, os serviços de seguro de crédito da Coface estão disponíveis, directa e indirectamente,
em 14 países da Europa Central.”
“A Coface oferece aos seus clientes a maior rede internacional de seguro de crédito”,
acrescenta Jean-Marc Pillu, Director Executivo do Grupo. “A extensão da área de cobertura dos
nossos serviços abrange até 98 países, fortalece a presença internacional da Coface e
demonstra o nosso compromisso em satisfazer as ambições de negócio das empresas em todo
o mundo.”
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PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Cláudia MOUSINHO - 211 545 408 | claudia.mousinho@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 2013, o Grupo, apoiado pelos seus 4.400 colaboradores, registou
um volume de negócios consolidado de €1.440 mil milhões. Com presença directa e indirectamente em
97 países, segura as transacções de cerca de 37.000 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.pt
Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

