
Támaszkodjon a Coface szakértelmére és hozzon megalapozott üzleti 
döntéseket! A világ egyik vezető kereskedelmi hitelbiztosítójaként 
globális információs hálózattal és kockázatelemzésekkel támogatjuk 
vállalkozását.

KEZELJE TUDATOSAN KOCKÁZATAIT!

Insights for trade

/ Megbízható adatok
Globális információs hálózatunk által 
azonnali rálátást nyerhet 195 ország 
cégeire. 
Vezető hitelbiztosítóként csak hiteles és 
megbízható adatforrásokra támaszkodunk: 

• Hivatalos és nyilvános adatok
• Coface hitelbiztosítási fizetési 
tapasztalat
• Választott hitelminősítő és 
információs partnerek

Az iCON felület a nap 24 órájában 
elérhető, akár a platformon, akár 
API kapcsolaton keresztül.

/ Szakértői elemzések
A hitelbiztosítási üzletág területén 
szerzett 75 éves tapasztalatunkra 
támaszkodva segítünk Önnek a 
megfelelő kockázatkezelési stratégia 
kidolgozásában. 

Az alábbi szakértői elemzésekkel 
támogatjuk vállalkozását:: 

• Közgazdászaink makroökonómiai 
áttekintései
• Hitelvizsgálóink és pénzügyi 
elemzőink mikroökonómiai elemzései
• Adatelemzőink által nyújtott 
hitelkockázati besorolás

Milyen esetekben lehet 
hasznos a szolgáltatás?
A Coface segítségével gyorsabb és 
megalapozottabb döntéseket hozhat, 
amely által üzleti versenyelőnyhöz 
juthat. Az iCON használatával:

•   Új üzleti partnereket találhat

•   Ellenőrizheti egy adott vállalat 
pénzügyi stabilitását és tájékozódhat 
jelenlegi és múltbeli fizetési 
szokásairól

•  Informálódhat a vállalatok 
hitelképességéről és folyamatosan 
nyomon is követheti a változásokat

/ Megalapozott üzleti döntések
Könnyen használható megoldásaink segítségével megfelelő hitelkockázati döntéseket 
hozhat. Támaszkodjon az üzleti partnereire vonatkozó megítélésünkre, mely számos 
termék esetében elérhető: céginformációk, kockázati besorolások, hitelkeret javaslat, 
monitoring.



SZÁMOS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÉS MONITORING MEGOLDÁS KÖZÜL VÁLASZTHAT
Céginformációs riportjainkat az Ön igényeinek megfelelően készítjük el, alábbi előnyöket biztosítva vállalkozása számára:

• Hozzáférést kap egy globális információs hálózathoz monitoring szolgáltatással

• Coface Adjustment: a Coface egyedülálló hitelbiztosítási fizetési tapasztalatát beépítjük riportjainkba és monitoring 
szolgáltatásunkba

• Egységes formátumú üzleti riportot biztosítunk a világ bármely országából 

Hitelbiztosítói kockázatelemzési eszközeink, a DRA és a Credit Opinion használatával megalapozott üzleti döntéseket 
hozhat, a könnyen értelmezhető mutatókra és üzletági tapasztalatunkra támaszkodva.

www.coface.hu

COFACE HUNGARY SERVICES KFT. 
1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 45. H/7.

Miért válassza a Coface-t? 
A Coface, a világ egyik vezető kereskedelmi 
hitelbiztosítójaként egyedi és minőségi információkkal 
rendelkezik üzleti döntéseinek megalapozásához:
• Egyedülálló nemfizetési tapasztalatok az 

adósságrendezési folyamatok révén, melyek a 
késve fizetett vagy nem fizetett hitelbiztosítási 
fedezet alatt álló számlatartozásokból, valamint a 
késedelmes fizetések behajtásának érdekében indított 
követeléskezelési ügyekből nyertünk,

• Átfogó és ellenőrzött információk a mikro- és 
makrogazdasági kockázatok szakértői elemzése alapján.

• Pontos, finomhangolt értékelések, amelyek 
folyamatosan monitoring alatt álló adatelemzési 
modellünkre épülnek
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/ DRA (Adós Kockázat Értékelés)
A Coface az Adós Kockázat Értékelésen 
(Debtor Risk Assessment, vagy röviden 
DRA) keresztül határozza meg és értékeli, 

hogy egy adott társaság eleget tesz-e rövid távú 
pénzügyi kötelezettségeinek. A DRA értéket széleskörű, 
hiteles információs forrásokból, valamint egyedülálló, 
nemfizetési tapasztalatokat tartalmazó adatbázisunkból 
kalkuláljuk.

Ezt az értékelést a biztosított portfólió ellenőrzéséhez 
napi szinten használjuk.

A DRA érték egy 0-10-ig tartó skálán mutatja meg az 
adott vállalat fizetésképtelenségi valószínűségét, ahol 
a 0 a csődöt, a 10 pedig a kitűnő besorolású vállalatot 
jelzi. Egy cég DRA értéke tartalmazza a múltbeli 
értékeléseket, valamint a fizetésképtelenség jelenlegi 
valószínűségét is. 

Az értékelés változásának nyomon követésére 
monitoring beállításra is van lehetőség.

Használja ki hitelképességi értékelésünket, amely 
számos olyan lényeges tényezőn alapul, mint például 
a pénzügyi erősség, profitabilitás, környezeti tényezők, 
vezetőség, fizetési problémák, vagy a követeléskezelési 
ügyek.

/ Full Report
Mélyelemzés készítéséhez az átfogó Full Report 
termékünk nyújthat Önnek segítséget: az adott 

cég komplett működési adatain kívül tartalmazza a cég 
pénzügyi adatait, nemfizetési információkat, a kockázati 
besorolását, a maximális hitelkeret ajánlást, valamint egy 11 
lépcsős skálán meghatározott értékelést, az úgynevezett 
Coface Adjustmentet  ( a legalacsonyabb „Csődeljárás” 
szintjétől a legmagasabb, „Kitűnő kockázati besorolás” 
értékig).

A teljes riportok 195 ország tekintetében elérhetőek vagy 
azonnali online hozzáféréssel, vagy friss kutatás esetében 
1-9 napos szállítási határidővel, a kiválasztott ország 
függvényében.

Opcionális kiegészítésként választhatja kockázati 
monitoring szolgáltatásunkat is, amely figyelmezteti 
Önt, amint bármilyen változás történik valamelyik mutató 
esetében (mint például a cégadatok, pénzügy adatok, 
tulajdonosi kör, nemfizetési információ, stb.), valamint 
amennyiben változik a kockázati besorolás, a Coface 
Adjustment, és a maximális hitelkeret ajánlás.

/ Snapshot Report
Amennyiben csak a leglényegesebb információkra 
van szüksége üzleti partnereiről, a Coface 

Snapshot Report azonnali hozzáférést biztosít Önnek a 
legalapvetőbb cégelemzésekhez.

A Snapshot Report tartalmaz egy gyors rátát (”Alacsony”, 
”Közepes” vagy ”Magas”) a Coface Adjustmentet , valamint 
a maximális hitelkeret ajánlást. 

A monitoring a cég helyzetében történt bármilyen negatív 
változásra fókuszál, például: fizetésképtelenség, fizetési 
késedelmek, illetve alacsonyabb minősítés a gyors rátán 
vagy a Coface Adjustmenten.

/ Credit Opinion
A Credit Opinion a javasolt kintlévőség 
mértékét mutatja meg egy adott cégre. 
A Coface hitelkeret ajánlás segítséget 
nyújt a meglévő és a potenciális, illetve 
bármely üzleti partner hitelképességének 
ellenőrzésében. 

A javasolt hitelkeret mellett tartalmazza az adott cég 
DRA értékét és a releváns országkockázati elemzést is, 
ezáltal átfogó kockázati áttekintést biztosít.

A különböző üzleti igényeknek megfelelően két típusú, 
hitelkeret javaslaton alapuló terméket kínálunk: a  
@Credit Opinion 100 000 euróig terjedő index skála 
segítségével támogatja az aktuális kis és közepes 
méretű üzleti tranzakciókra vonatkozó üzleti döntéseket, 
szigorúan figyelembe véve hitelbiztosítási területünk 
szabályait.

Az Advanced Opinion egy konkrét összegű 
kintlévőségi ajánlással segíti a stratégiai partnerekre 
vonatkozó döntés meghozatalát, kockázatkezelési 
szakértőink értékeléseire támaszkodva.


