
“PROPORCIONE UMA VANTAGEM 
COMPETITIVA AO SEU NEGÓCIO: 
ESCOLHA O TRADELINER”

-

TRADELINER É UMA SOLUÇÃO ABRANGENTE 
DE SEGURO DE CRÉDITO QUE PROTEGE 
AS EMPRESAS CONTRA AS PERDAS E A 
INCONVENIÊNCIA DE PAGAMENTOS ATRASADOS 
E CLIENTES INSOLVENTES.
OFERECE UMA PROTEÇÃO SÓLIDA AO SEU 
FLUXO DE CAIXA E UM SUPORTE EFICIENTE DE 
GERENCIAMENTO DE CRÉDITO PARA TRAZER 
TRANQUILIDADE, ESTABILIDADE FINANCEIRA 
E, COMO RESULTADO, UM CRESCIMENTO 
SAUDÁVEL DE SEUS NEGÓCIOS.

SERVIÇOS GLOBAIS PARA PROTEGER SEU 
NEGÓCIO
-
O TradeLiner oferece três benefícios essenciais, garantindo 
que o crédito concedido aos seus clientes seja gerenciado 
de forma eficaz.

EVITA DÍVIDAS INCOBRÁVEIS:  
A Coface avalia regularmente cada um dos 
seus clientes para se certificar de que não está 
negociando em condições arriscadas com 
pagadores duvidosos.

COBRANÇA DE DÍVIDAS:
A rede internacional de cobradores de dívidas 
especializados da Coface utiliza técnicas eficazes 
e profissionais para cobrar suas faturas não pagas, 
preservando seu relacionamento com o cliente.

INDENIZAÇÃO:
Caso a cobrança demore mais do que o esperado 
ou não tenha resultados, a Coface indemniza a 
perda incorrida por faturas não pagas.
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TradeLiner



TRADELINER: UMA SOLUÇÃO ABRANGENTE E PERSONALIZADA DE SEGURO DE CRÉDITO
- 
ESCOLHA ENTRE UMA AMPLA VARIEDADE DE OPÇÕES E SERVIÇOS PARA APRIMORAR SUA COBERTURA E 
DESENVOLVER A SOLUÇÃO DE SEGURO DE CRÉDITO QUE FUNCIONA PARA VOCÊ.

ECONOMIZE TEMPO E RECURSOS 
-  
Faça o upload dos seus dados contábeis no CofaNet Policy 
Master e iremos gerenciar suas apólices de seguro de 
crédito para você.

GARANTA MELHORES CONDIÇÕES DE 
FINANCIAMENTO
- 
Aprimore o Cofanet Policy Master com o CofaNet Cash 
Master, para tranquilizar seus parceiros de financiamento, 
fornecendo-lhes certificados de cobertura.

TRADELINER:
UMA SOLUÇÃO ABRANGENTE OPÇÕES

••  Cobertura contra insolvência ou 
inadimplência do cliente para todas as 
suas vendas feitas sob condições de 
pagamento

•• Cobertura personalizada para cada um de                                                                                                                                               
   seus clientes
••  Autonomia para determinar sua cobertura

••  Flexibilidade com as condições de 
pagamento concedidas aos seus clientes

•• Indenização de até 90% de suas perdas

•• Serviços de cobrança de suas dívidas não                             
pagas

••  Prêmio de risco simplificado com taxas 
globais

••  Uma ferramenta online, o CofaNet 
Essentials, para gerenciar seu portfólio de 
compradores (clientes) e as coberturas 

COBERTURA DE
EVENTOS POLÍTICOS

COBERTURA DE 
PAGAMENTO 
ANTECIPADO

PARA FORNECEDORES

COBERTURA DE
PEDIDOS 

VINCULANTES

Cobertura para falta de 
pagamento devido a 

uma guerra,
restrição de conversão 

de moeda, etc.

Cobertura para falta de 
reembolso de

pagamentos antecipados 
feitos a seus fornecedores

Amplia a cobertura 
para pedidos a serem 
entregues após uma 

redução
ou cancelamento da 

cobertura do comprador

COBERTURA DE
DESASTRES 
NATURAIS

TOPLINER PRIMEIRA PERDA
AGREGADA

Cobertura para falta de 
pagamento devido a um 

desastre natural

Cobertura complementar 
online para seus 

compradores com 
cobertura insuficiente

Proteção do balanço 
patrimonial fornecendo 
cobertura apenas para 

perdas excepcionais

COBERTURA DE
DÍVIDAS 

CONTESTADAS

PRE-SHIPMENT
COVER

COBERTURA DE 
CONSIGNAÇÃO DE 

MERCADORIAS

Adiantamento de 
indenização
e auxílio no 

gerenciamento
de dívidas contestadas

Cobertura de custos 
de fabricação quando 
o comprador se torna 

insolvente antes da 
entrega

Cobertura de vendas 
de um estoque de 

mercadorias localizado 
nas instalações do 

comprador

No caso de dívidas não pagas, é possível ser indenizado 
antecipadamente sempre que isso fizer diferença para o 
seu negócio.

Você pagará seu prêmio assim que o negócio for concluído, 
não cobraremos prêmios antecipadamente.

VOCÊ TEM UMA NECESSIDADE ESPECÍFICA,
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

O TRADELINER SE ADAPTA ÀS MUDANÇAS DO SEU NEGÓCIO
- 
Você precisa entregar um pedido inesperado e urgente e 
não tem tempo para solicitar a cobertura do comprador? 
Vamos apoiá-lo dando-lhe cobertura de comprador 
retroativamente.

Seu prêmio mínimo anual será reajustado 
automaticamente a cada ano com base no faturamento do 
ano anterior. 
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