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SVARĪGĀKIE ARGUMENTI 
 

 

•   Drošība un riska minimizēšana 
 

•    Stabilas finanses 
 

•    Ātra kompensācija 
 

•    Visaptverošs piedāvājums, ieskaitot parādu piedziņu 
 

•    Atteikšanās iespēja 
 

•    Piedāvājuma sagatavošana – ērta un ātra 
apdrošināšana 

•    100% tiešsaistes pārvaldība 
 

•    Plašākas zināšanas 
 

•    Tikai 10% pašrisks! 
 

 

 

 

 

Drošība un riska 

minimizēšana  
Vairāk nekā puse no uz ņēmumiem, 

kurus skar maks ātnesp ēja, ir MVU ar 

līdz 20 darbiniekiem . Apdrošinot 

savus finanšu riskus, mūsu klienti 

iegūst vairākas priekšrocības. Tādā 

veidā viņi nodrošina savu uzņēmumu 

finansi ālu stabilit āti  un tālāku 

izaugsm i. Tiek nodrošināta  

uzņēmējdarbības nepārtrauktība. 

 

Stabilas finanses 
 

Kredītrisku apdrošināšana piešķir 

papildu vērtību vienam no jūsu 

vissvarīgākajiem aktīviem – debitoru 

parādu portfelim. Viņi var uzlabot savu 

vērtējumu un uzlabot savu st āvokli  

bankas skatījumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ātra kompensācija 
 

Zaudējumu rašanās gadījumā klienta priekšrocība ir ātra 

atlīdzības izmaksa. Atlīdzība tiek izmaksāta 3 mēnešu  vai 

30 dienu laik ā pēc maks ātnesp ējas gad ījuma . 

 

Visaptverošs piedāvājums, 
ieskaitot parādu piedziņu 
 

Mēs ne tikai piedāvājam apdrošināšanu un nodrošinām 

ātru kompensācijas izmaksu mūsu klientiem, bet 

piedāvājam arī parādu piedziņu.  Mūsu klientu ieguvums: 

viņi turpina koncentr ēties uz savu pamatdarb ību, 

kamēr mēs parūpējamies par par ādu piedzi ņu, tai 

skait ā par neapdrošin ātajiem debitoru par ādiem.  
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Atteikšanās iespēja 
 

Ja klients nav apmierināts ar līgumu un 

piekrišanas īpatsvars ir zemāks par 

50%, tam ir tiesības atcelt līgumu 30 

dienu laik ā pēc tā noslēgšanas. 

Atteikšan ās iesp ēja ir precīzi atrunāta 

līgumā. 

 

Piedāvājuma sagatavošana – 
ērtai un ātrai apdrošināšanai 
Easyliner tiešsaistes kredītrisku 

apdrošināšanas priekšrocības ir ērtība 

un ātrums. Lai reģistrētos, pietiek 

ievadīt tikai dažus datus: nosaukumu, 

tālruņa numuru, e-pasta adresi. Tad 

klients var norādīt savu apgrozījumu, 

klientu skaitu un nozari, lai sagatavotu 

savām vajadzībām atbilstošu 

piedāvājumu. Priekšroc ība: ide āla 

apdrošin āšana ar minim ālu piep ūli 

un ļoti īsā laikā! 

100% tiešsaistes pārvaldība 
 

Klients var ērti un ātri apdrošināt pats sevi jebkurā laikā, 

izmantojot tiešsaistes portālu. Klikšķinot uz jautājuma 

zīmju ikonām, ir pieejami paskaidrojumi. Ja klientam ir 

nepieciešama plašāka informācija vai ir kādi jautājumi, var 

zvanīt uz 67323460 vai sūtīt e-pastu uz office-

latvia@coface.com . 

 

Plašākas zināšanas 

Mūsu klientiem ir pieejama plaša inform ācija par nozari 

un operat īva anal īze (piemēram, pirc ēja nov ērtējums, 

valstu risks u.c.).  Mūsu eksperti nepārtraukti uzrauga 

pircējus, analizē datus un veic kredītvērtējumus, lai 

uzlabotu mūsu klientu darbības efektivitāti. Turklāt mēs 

palīdzam klientiem ieviest caurskat āmu risku 

pārvald ības sist ēmu . Klients vairs nekad nepalaidīs 

garām svarīgu informāciju! 

 

Tikai 10% pašrisks! 
 

 

 

 

 

 

Svarīga informācija 

 

 

• Atbalsta  dienests 67323460 
 
 

• e-pasts office-latvia@coface.com 


