EEN AANVULLENDE DEKKING
VOOR DE ONTWIKKELING VAN UW
HANDELSACTIVITEITEN
„Ik heb aanvullende dekking nodig.“
„Ik wil groeien en bepaalde doelen halen, dus heb ik iets extra‘s
nodig!“
„Ik wil meer informatie om mij te helpen beslissen of ik meer
dekking moet toevoegen.“

When more is your strategy
Sluit online een non-cancellable dekking af met

Aanvullende dekking geïntegreerd in

een door u gekozen geldigheidsduur.
U heeft een lagere kredietlimiet gekregen dan
u heeft aangevraagd, of de kredietlimiet is door
ons geweigerd? Dan biedt TopLiner u een noncancellable* aanvullende dekking voor uw klanten
wereldwijd.

uw polis
Met slechts een kleine aanpassing op uw
huidige polis, krijgt u toegang tot een
aanvullende dekking die de voorwaarden
die verbonden zijn aan de basisdekking
volgt.

Er is geen aanvullende polis nodig voor
TopLiner: een eenvoudige oplossing, een direct de berekening van de premie.
antwoord.
De aanvullende dekking wordt online
Kies het aanvullende bedrag voor de dekking.
afgegeven zonder aanvullende kredietBepaal de gewenste dekkingsperiode in dagen. U
limietkosten.
ontvangt onze goedkeuring en prijs direct online
via Cofanet. Bevestig ons aanbod en de dekking is Daarnaast blijven ook de voorwaarden
onmiddellijk van kracht.
voor het indienen van een schade,
* behalve in geval van insolventie

alsmede die voor de schade-uitkering
ongewijzigd.

Kenmerken van de
aanvullende dekking:
• bedrag: van € 5.000 tot
max. € 5 miljoen
• geldigheidsduur:
van 30 tot 90 dagen
U kunt deze parameters in
Cofanet aanpassen, zodat
u de dekking krijgt die u
wenst.

Een aangepaste prijs die u in staat stelt het
verhoogde risico te waarderen
Bij slechter wordende risico‘s, waarvoor onze
risico-analisten preventieve beslissingen moeten
nemen, is TopLiner dé oplossing. TopLiner biedt
u een prijs die is afgestemd op het verhoogde
risico van de debiteur en die rekening houdt met
het dekkingsbedrag en de looptijd die u wenst.
Hiermee kunt u rekening houden bij het maken van
afspraken met uw (toekomstige) klant.

VOOR MEER INFORMATIE:
NEEMT U CONTACT OP MET UW ASSURANTIETUSSENPERSOON OF UW COFACE ACCOUNT
MANAGER
www.coface.nl
CLAUDIUS PRINSENLAAN 126
4818 CP BREDA
TELEFOON +31 (0)76 573 71 71

Met TopLiner maakt u het
risicobeheer van uw polis
compleet.
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Met TopLiner neemt ú de beslissing
TopLiner is een aanvullende dekking die verder
gaat dan, en zich onderscheidt van, een traditionele
kredietverzekering. Met TopLiner biedt Coface
deskundigheid door het verstrekken van een eerlijke
beoordeling van de kosten van uw kredietrisico.
U kunt deze afzetten tegen uw marge om
te waarborgen dat uw zakelijke transactie
winstgevend blijft.

