
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДАЙТЕ ИСТИНСКО ПРЕДИМСТВО НА ВАШИЯ БИЗНЕС: 
ВЗЕМЕТЕ TRADELINER

 
 

TradeLiner e първото саморегулиращо се застрахователно решение за 
търговски кредитен риск, което се променя в зависимост от развитието 
на Вашия бизнес. До вчера Ви се налагаше да персонализирате 
Вашата кредитна застраховка! С TradeLiner се възползвате от 
различни опции, които са налични веднага, всеки път когато имате 
нужда от повече гъвкавост. 

 
Този продукт предлага висока защита на паричния поток и ефективна 
подкрепа при управление на вземанията от клиенти, като ви осигурява 
спокойствие, финансова стабилност и като краен резултат улеснява 
растежа на Вашия бизнес. 

 

Глобални услуги за защита на Вашия бизнес 
 

radeLiner предлага три ключови    

предимства, като застрахова 

ефективно търговския кредит към 

Вашите клиенти. 

 

1. Превенция срещу лоши 

вземания: Кофас оценява 

регулярно всеки един от Вашите 

купувачи, за да сте сигурни, чене 

търгувате при рискови условия с 

лоши платци.
 

2.  Събиране на просрочени 
фактури: Интернационалната 

мрежа от опитни юристи на 

Кофас използва ефективни и 

професионални техники за 

събиране на Вашите неплатени 

фактури, като запазват Вашите 

отношения с клиента. 
 

3.  Обезщетение: 
В случай че процедурите по 

събиране отнемат прекалено 

много време или са неуспешни, 

Кофас Ви обезщетява за щетата 

от неплатени фактури. 



КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ 

  

ОПЦИИ 
 

Покритие срещу несъстоятелност или 
продължително неплащане за всички Ваши 
продажби на отложено плащане. 

 

Персонализирано покритие за всеки 
един купувач 

 

Автономност при определяне на Вашето 
застрахователно покритие 

 

Гъвкавост при определяне на 
сроковете на отложено плащане, които 
предлагате на вашите клиенти 

 

Обезщетение до 90% от Вашите загуби

Покритие на 
политически 
риск

Покритие на авансово 
плащане към 
доставчици 

Покритие на 
обвързващи 
поръчки 

   

   

   

   

   

   
 

 

 
 

ИМАТЕ СПЕЦИФИЧНА НУЖДА, 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ 

 

 
 
 

За да научите 
повече за 
TradeLiner, 

TradeLiner се адаптира проактивно към развитието на Вашия бизнес 

посетете 

 

Изберете от широк набор от опции и услуги за 

максимизиране на Вашата гъвкавост и 

увеличаване на Вашето покритие. Създайте 

кредитното решение, което отговаря на Вашиту 

нужди. 

 
Вие трябва да доставите неочаквана и спешна 

поръчка и нямате време да поискате покритие 

за купувача? Ние ще Ви помогнем като ви 

дадем ретроактивно покритие за купувача. 

При възникване на неплатени задължения, Вие 

можете да решите да получите обезщетение по-

рано, стига това да е от полза за Вашия бизнес. 

 
Вашата годишна минимална премия ще се 

променя автоматично всяка година на базата на 

достигнатия застраховаем оборот през 

предходната. 

 
Ще платите премията след като бизнеса Ви е 

осъществен, ние няма да фактурираме 

застрахователна премия предварително

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

при неплащания 
поради война, 
валутни 
рестрикции и др. 

за покритие на 
невъзтановени авансови 
плащания към Ваши 
доставчици

за разширяване на 
покритието с 
поръчки, които са 
доставени след 
намаляване или 
канцелиране на 
покритието върху 
даден купувач
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