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София, 18 ноември 2015 г.

Кофас пуска Policy Master – иновация в управлението на кредитна
застраховка
Кофас разширява стратегията си за иновации и пуска Policy Master – онлайн приложение,
което съдейства на застрахованите компании да управляват по-ефективно полиците си. Това
също така ще намали административната работа на екипите на Кофас, а в допълнение ще
има и известяване за клиентите.
Приложението е безплатно и напълно съвместимо с CofaNet Essentials и цели да улесни
управлението на полиците, като онлайн услугата предлага защитено и оптимизирано
администриране, чрез намаляване на операционния риск. Приложението също така показва
реално оставащата сума на покритие за конкретен купувач и я съпоставя с отпуснатия
кредитен лимит. Клиентите имат достъп и до други удобни опции, като например изпращане
на съобщения за достигнат лимит или информиране на компаниите за наближаващи крайни
срокове, както и декларации с просрочени задължения. По този начин компанията може подобре да разбере пазарния риск и да оптимизира риска, като се концентрира върху
платежоспособните и сигурни купувачи.
Сигурността при Кофас Policy Master е на достатъчно високо ниво, степента на
конфиденциалност също. Услугата позволява стриктно управление на сроковете и
задълженията по полиците и добра отчетност.
„За компаниите е важно да работят колкото е възможно по-ефективно. Новото
приложение Policy Master е разработено от Кофас, за да улесни компаниите при
управлението на ежедневното им администриране на кредити. Горди сме да предоставим
такава сериозна възможност на клиентите ние, така че да могат спокойно да се
фокусират върху основния си бизнес” – обясни Катаржина Комповска, Изпълнителен
директор на Кофас за Централна и Източна Европа.
За Кофас
Кофас Груп, световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на
компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти,
както на местните, така и на международните пазари. За 2014 г. групата разчита на
съдействието на 4 406 служители и отчита консолидиран оборот от 1 441 млрд. евро.
Представена директно или индиректно в 99 страни по света, Кофас подсигурява
транзакциите на близо 40 000 компании в повече от 200 страни по света. Всяко тримесечие
групата публикува анализ на риска за 160 държави, на база на уникалните познания за
платежоспособността на компаниите, както и на опита на своите 350 оценители на риска,
намиращи се в близост до клиентите и техните длъжници. Във Франция Кофас управлява
гаранции по износа от името на френската държава.
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Coface SA. се листва на Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
За повече информация:
Александър Христов
Акаунт директор, CIVITAS, an exclusive Ketchum affiliate
+359 2 4898042, +359 896696667

1

P

R

E

S

S

R

E

L

E

A

S

E

e-mail: a.christov@civitasglobal.bg
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