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INFORMATION

COFACE SELECT
STANDARTIZĒTAS
KREDĪTATSKAITES PAR 22 VALSTU
UZŅĒMUMIEM  ON-LINE

Arvien vairāk uzņēmumu meklē vienotus un
lietotājam draudzīgus risinājumus informācijas
saņemšanai.
Nodrošinot klientu vēlmes, Coface piedāvā
kompaktas un standartizētas atskaites par
uzņēmumiem no 22 valstīm Rietumeiropā un
Centrāleiropā: Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Beļģijas,
Bulgārijas, Čehijas Republikas, Francijas, Horvāti-
jas, Īrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Nīderlandes,
Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēni-
jas, Somijas, Ukrainas, Ungārijas, Vācijas un
Zviedrijas.
Ātra piekļuve informācijai ļauj jums saņemt
kredītatskaiti tiešsaistes režīmā.

Saņemiet tūlītēju
informāciju
par esošajiem
un potenciālajiem
biznesa partneriem

VISA NEPIECIEŠAMĀ
INFORMĀCIJA

COFACE SELECT PREMIUM

Coface Select atskaitē būs iekļauta
šāda informācija par uzņēmumu:

• Uzņēmuma rekvizīti:
uzņēmuma nosaukums, adrese,
statuss, identifikācijas numuri

• “Ātrais novērtējums” - balstīts uz
finanšu analīzi un norādīts ,,traffic
light” sistēmā kā zaļa, dzeltena un
sarkana krāsa

• Uzņemējdarbības nozare
• Uzņēmuma valde
• Darbinieku skaits
• Finanšu dati (apgrozījums, aktīvi,

pamatkapitāls,
peļņa/zaudējumi pēc nodokļiem,
peļņa/zaudējumi no pamatdarbības

• Valūtas maiņas kursi
• Maksimālais kredītlimits

JŪSU IEGUVUMI

Coface radītais inovatīvais tiešsaistes produkts ir
īpaši noderīgs un praktisks importētājiem un
eksportētājiem, gan atlasot jaunus biznesa
partnerus, gan novērtējot esošos klientus. Coface
Select ir unikāls risinājums, kuru izmantojot jūs
iegūsiet vairākas priekšrocības:
• 24 stundu tiešsaistes piekļuve informācijai par

22 valstu uzņēmumiem
• Vienots datu izvietojums un atskaites

saturs
• ,,Trafic light” sistēma - lietotājam pārskatāms

un ērts uzņēmuma novērtējums
• Finanšu dati atspoguļoti vienotā valūtā
• Starptautiski veikts uzņēmuma novērtējums
• Atskaites cena tikai 8 Euro par biznesa

partneri no Rietumeiropas un/vai
Centrāleiropas. (Paketē 50 atskaites)



COFACE SELECT

PAR COFACE
Coface ir pasaules līderis kredītrisku apdrošināšanā un tirgus līderis biznesa informācijas

pakalpojumu sniegšanā un parādu piedziņā Centrāleiropas reģionā. Mēs piedāvājam
risinājumus uzņēmumiem visā pasaulē, lai pasargātu tos no gadījumiem, kad partneri
neizpilda savas finanšu saistības. Palīdzam novērtēt potenciālos biznesa partnerus un uzlabot
naudas plūsmu, izmantojot paātrinātas un profesionālas piedziņas procedūras.

KREDĪTRISKU APDROŠINĀŠANA
Jebkura uzņēmuma darbības sastāvdaļa ir risks, ka par piegādāto preci vai sniegtajiem
pakalpojumiem pircējs nesamaksās. Mūsu kredītrisku apdrošināšanas piedāvājums aizsargās
Jūs pret neapmaksātiem rēķiniem visā pasaulē. Pateicoties mūsu datubāzei, kas aptver
vairāk nekā 60 miljonus uzņēmumu visā pasaulē, un mūsu tiešo pārstāvniecību 66 valstīs,
mēs piedāvājam Jums unikālas zināšanas par saviem klientiem, lai palīdzētu Jums pieņemt
godīgus un precīzus lēmumus par visiem Jūsu riskiem.

UZŅĒMUMU KREDĪTATSKAITES
Saistībā ar riska pārvaldību, mēs paļaujamies uz spēcīgu pasaules biznesa informācijas
vākšanas un analīzes tīklu. Informācija tiek atveidota kā ziņojums ar kopsavilkuma rādītājiem,
atsevišķiem un globāliem riska līmeņiem, un dažādiem riska uzņemšanas ieteikumiem.
Izmantojot Coface kredītriska novērtēšanas pakalpojumus, Jūs variet optimāli pārvaldīt
biznesa riskus.

PARĀDU PIEDZIŅAS PAKALPOJUMS
Šai darbībai ir nepieciešama augsta līmeņa juridiskās zināšanas un profesionāļu tīkls, ko
nodrošina Coface ar saviem līdzekļiem, gan ar  "Coface Partner" tīklu. Klientiem ir pieejams
parādu piedziņas pakalpojums, apdrošinātiem un neapdrošinātiem rēķiniem.

LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJU, SAZINIETIES AR MUMS
+371 67323460
office-latvia@coface.com
COFACE
BERZAUNES IELA 11A – RIGA – LV-1039 - LATVIA
http://www.coface.lv/


